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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 ale-

bo vydania európskeho patentového spisu 
 

 
Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2020.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2020. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2020 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2020.01. 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 2020.01. 
 
 

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 patento-

vé 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 (ukonče-

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

patenty 
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na patenty 
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) 
 
79-2018 A01C  1/00 
82-2018 G01R 19/00 
83-2018 G01R 19/00 
84-2018 G01R 19/00 
85-2018 G01R 19/00 

86-2018 G01R 19/00 
87-2018 G01R 19/00 
88-2018 G01N 21/00 
89-2018 H02P  1/00 
91-2018 H02P  1/00 

      92-2018 H02K 17/00 
      93-2018 H02P  1/00 
      94-2018 H02M  5/00 
50039-2018 E04C  2/00 
50041-2018 F01D  5/00 

50060-2018 B25J 15/00 
    142-2019 B60Q  7/00 

 
 

(51) A01C 1/00 
(21) 79-2018 
(22) 21.8.2018 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; Univerzita Komenského v Bratisla-
ve, Bratislava, SK; 

(72) Zahoranová Anna, doc. RNDr., PhD., Ivanka pri 
Dunaji, SK; Černák Mirko, prof. RNDr., CSc., 
Bratislava, SK; Kováčik Dušan, Mgr., PhD., Bra-
tislava, SK; Medvecká Veronika, RNDr., PhD., 
Tvrdošín, SK; Hudecová Daniela, prof. RNDr., 
PhD., Bratislava, SK; Kaliňáková Barbora, Ing., 
PhD., Bratislava, SK; Hoppanová Lucia, Ing., 
Kmeťovo, SK; Šimončicová Juliana, Ing., Nové 
Mesto nad Váhom, SK; 

(54) Spôsob predsejbovej úpravy rastlinných semien 
a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu 

(57) Spôsob predsejbovej úpravy rastlinných semien 
využíva nízkoteplotnú plazmu v kombinácii s ná-
slednou povrchovou úpravou semien pomocou 
moridla, pričom nízkoteplotná plazma je genero-
vaná pri atmosférickom tlaku vo vzduchu alebo 
inom bežnom pracovnom plyne. Moridlo je možné 
po úprave semien plazmou aplikovať v nižšej dáv-
ke. Ďalej je opísané zariadenie umožňujúce vyko-
návanie tohto spôsobu pozostávajúce z bloku na 
povrchovú úpravu semien plazmou a z bloku na 
následnú povrchovú úpravu semien moridlom. 

 

  
 
 

(51) B25J 15/00 
(21) 50060-2018 
(22) 7.3.2017 
(67) 50027-2017 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Pre-
šov, SK; 

(72) Michalík Peter, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Hata-
la Michal, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Mitaľová 
Zuzana, Ing., PhD., Prešov, SK; Ambrozy Martin, 
Ing., Levoča, SK; 

 
 
 

(54) Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ra-
menami ovládanými kľukovým mechanizmom 
poháňaným elektrickým servopohonom 

(57) Konštrukciu chápadla s vymeniteľnými čeľus-
ťami a s ramenami ovládanými kľukovým me-
chanizmom poháňaným elektrickým servopoho-
nom tvorí nosný rám (1), na ktorom je pripevne-
ný nosný stĺpik (2) s upevňovacou prírubou (3), 
ďalej je tam pripevnený nosič (6) servopohonu so 
servopohonom (12) s krokovacím kotúčom (7), 
ťahadlami (8) a čapmi (11), (10) s ramenami (4) 
chápadla. Ramená (4) chápadla sú s nosným rá-
mom (1) spojené pomocou čapov (9). K rame-
nám (4) sú pomocou skrutiek (14) pripevnené če-
ľuste (5) a snímač (13) prítomnosti s manipulo-
vaným predmetom. 

 

  
 
 

(51) B60Q 7/00, B60R 99/00 
(21) 142-2019 
(22) 27.11.2019 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Strémy Maximilián, doc. Ing., PhD., Trnava, SK; 

Kusý Martin, doc. Ing., PhD., Trnava, SK; Kusá 
Martina, Ing., PhD., Trnava, SK; 

(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Smart výstražný trojuholníkový systém 
(57) Smart výstražný trojuholníkový systém pozostáva 

z mobilnej základne (1) a rozložiteľnej nadstavby 
výstražného trojuholníka (2). Mobilná základňa 
(1) je tvorená skeletom, v ktorom je uložená hna-
cia jednotka s kolieskami (3), aspoň jeden zdroj 
(4) energie, riadiaci/komunikačný blok (5) a sen-
zorický blok (6). Rozložiteľná nadstavba výstraž-
ného trojuholníka (2) je tvorená trojuholníkovou  
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 štruktúrou (7) s akčným členom rozkladania, pri-
čom trojuholníková štruktúra (7) má prvky (8) vi-
zuálnej výstrahy. Na mobilnej základni (1) a/alebo 
rozložiteľnej nadstavbe výstražného trojuholníka 
(2) je inštalovaný aspoň jeden fotovoltický článok 
(9). Riadiaci/komunikačný blok (5) mobilnej zá-
kladne (1) je dátovým rozhraním prepojený na au-
tomobilový riadiaci/komunikačný blok (11), prí-
padne aj na externý kamerový blok (12). Senzo-
rický blok (6) mobilnej základne (1) je tvorený 
minimálne aspoň jedným senzorom GPS, akcele-
rometra, gyroskopu, ultrazvuku a kamery. V sofis-
tikovanej verzii je mobilná základňa (1) pripojená 
na dokovaciu stanicu (10) v automobile. 

 

  
 
 

(51) E04C 2/00 
(21) 50039-2018 
(22) 13.8.2018 
(67) 50078-2018 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Bajzecerová Viktória, Ing., PhD., Košice, SK; 

Kanócz Ján, doc. Ing., CSc., Košice, SK; 
(54) Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spô-

sob výroby spriahnutých drevo-betónových pane-
lov 

(57) Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spô-
sob výroby spriahnutých drevo-betónových pane-
lov využíva prirodzenú pružnosť dreva na jeho 
predopnutie. Do dreveného panela (1) sa ohybom 
vnesie napätie a deformácia v opačnom zmysle 
proti účinku zaťaženia, ktorý bude počas užíva-
nia na panel pôsobiť. Hodnota napätia je blízka 
hodnote návrhovej odolnosti dreveného panela. 
Drevený panel (1) pozostáva z lepených alebo 
mechanicky spájaných dosák, fošní alebo trámov 
z rasteného dreva. Takto predpätý drevený panel 
sa spriahne s betónovou vrstvou (6). Spriahnutie 
sa realizuje pomocou mechanických spriahova-
cích prostriedkov (9) alebo lepenia. Vytvrdnutá 
betónová vrstva (6) šmykovým spojením v škáre 
(5) medzi drevom a betónom stabilizuje vyklenu-
tý tvar panela. Po uvoľnení panela z upínacieho 
zariadenia (3) a po odstránení podložky (2) pred-
pätý spriahnutý drevo-betónový panel (7) vyka-
zuje nadvýšenie (8). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

(51) F01D 5/00 
(21) 50041-2018 
(22) 28.8.2018 
(71) Doosan Škoda Power s.r.o., Plzeň, CZ; 
(72) Skovajsa Michal, Chodová Planá, CZ; Šlouf Jo-

sef, Plzeň, CZ; 
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Retrofitovaná parná turbína a spôsob retrofi-

tu parnej turbíny 
(57) Predkladaný vynález sa týka retrofitovanej, teda 

modernizovanej nízkotlakovej časti parnej turbí-
ny a spôsobu modernizácie – retrofitu – nízkotlako-
vej časti parnej turbíny. Nízkotlaková časť parnej 
turbíny podľa predkladaného vynálezu obsahuje 
pôvodné vonkajšie teleso a pôvodné vnútorné te-
leso turbíny a rotor, pričom rotor je nový rotor, 
ktorý je nainštalovaný v pôvodnom vnútornom 
telese s prvým polomerom R1, pričom je uvedený 
rotor dimenzovaný na vnútorné teleso odlišné od 
pôvodného vnútorného telesa a charakterizované 
druhým polomerom R2, pričom je druhý polomer 
R2 väčší ako prvý polomer R1 , R2 > R1 . Retrofi-
tovaná nízkotlaková časť parnej turbíny ďalej 
obsahuje spojovací prvok na pripojenie plochy 
vonkajšej časti výstupného difúzora k vnútorné-
mu telesu, pričom je spojovací prvok usporiada-
ný medzi vnútorným telesom a plochou vonkaj-
šej časti výstupného difúzora tak, že vonkajšia 
časť výstupného difúzora pripojená plochou k uve-
denému spojovaciemu prvku je proti svojej pô-
vodnej polohe pred retrofitom turbíny radiálne 
posunutá smerom od pozdĺžnej osi turbíny, a to  
o vzdialenosť, ktorá sa rovná alebo je väčšia ako 
rozdiel medzi druhým polomerom R2 vnútorného 
telesa a prvým polomerom R1 pôvodného vnú-
torného telesa. 
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(51) G01N 21/00, G01J 3/00 
(21) 88-2018 
(22) 31.8.2018 
(71) Matoha Instrumentation Ltd., Londýn, GB; 
(72) Holický Martin, Bratislava, SK; Hon Sang Chan, 

London, GB; Chun Hin James Kung, London, GB; 
Anzhuo Dai, Oxford, GB; 

(54) Snímací optický modul na meranie odrazivosti 
optických spektier od materiálov a spôsob je-
ho montáže 

(57) Snímací optický modul na meranie odrazivosti 
optických spektier od materiálov je tvorený tele-
som so vstupnou dutinou (2) s prvou osou a vý-
stupnou dutinou (1) s druhou osou, pričom prvá  
a druhá os sú navzájom kolmé a ich priesečník je 
nad povrchom telesa. Pred priesečníkom prvej  
a druhej osi je šikmo osadené predné sklíčko (5). 
Vo vstupnej dutine (2) je v sedle pred predným 
sklíčkom (5) umiestnená prvá šošovka (4) na 
vstupné IR lúče emitované zo zdroja IR žiarenia. 
Vo výstupnej dutine (1) je v sedle pred predným 
sklíčkom (5) umiestnená druhá šošovka (3) na 
odrazené IR lúče od materiálovej vzorky a sme-
rujúce do optického IR senzora. Vo vstupnej du-
tine (2) je umiestnený zdroj IR žiarenia. Vo vý-
stupnej dutine (1) je umiestnený optický IR sen-
zor. Optický modul tiež obsahuje dutinu (11) na 
prúdenie vzduchu z ventilátora. Teleso snímacie-
ho optického modulu je vyrobené technológiou 
3D tlače. 

 

  
 

 
(51) G01R 19/00 
(21) 83-2018 
(22) 30.8.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; 
(54) Zapojenie na meranie fázových prúdov pre-

kladaného meniča 
(57) Zapojenie na meranie fázových prúdov preklada-

ného meniča pozostáva zo spínaného meniča (1), 
tvarovacích obvodov (2), (2A), (6) a (6A), napä-
ťových deličov (3), (3A), (7) a (7A), obvodov (4), 
(4A), (8) a (8A) impedančných prispôsobení, prú-
dových meracích zosilňovačov (5), (5A), (9) a (9A), 
prúdov (I1) a (I2) viazaných indukčností (L1)  
a (L2) a vlastného napájacieho zdroja (10). Zapo-
jenie sa vyznačuje tým, že fázové prúdy (I1) a (I2) 
pretekajúce viazanými indukčnosťami je možné 
určiť priamo z úbytkov napätí na daných indukč-
nostiach, vďaka čomu nie je nutné použiť ďalšie  
 

 meracie prvky. Navyše zapojenie obsahuje vlas- 
tný napájací zdroj (10), čím odpadá nutnosť po-
užitia samostatného pomocného napájacieho zdro-
ja. Zapojenie je možné použiť aj na aplikácie  
s vysokým napájacím napätím. 

 

  
 
 

(51) G01R 19/00 
(21) 82-2018 
(22) 30.8.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; 
(54) Zapojenie na meranie spoločného prúdu pre-

kladaného meniča 
(57) Zapojenie na meranie spoločného prúdu preklada-

ného meniča pozostáva zo spínaného meniča (1), 
tvarovacích obvodov (2) a (6), napäťových deličov 
(3) a (7), obvodov (4) a (8) impedančného prispô-
sobenia, prúdových meracích zosilňovačov (5)  
a (9), napäťového výstupu (10) a vlastného napá-
jacieho zdroja (11). Zapojenie sa vyznačuje tým, 
že spoločný prúd (I) meniča pretekajúci viazanými 
indukčnosťami je možné určiť priamo z úbytkov 
napätí na daných indukčnostiach, vďaka čomu nie 
je nutné použiť ďalšie meracie prvky. Navyše za-
pojenie obsahuje vlastný napájací zdroj (11), čím 
odpadá nutnosť použitia samostatného pomocného 
napájacieho zdroja. Zapojenie je možné použiť aj 
pre aplikácie s vysokým napájacím napätím. 
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(51) G01R 19/00 
(21) 87-2018 
(22) 30.8.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; Pipiška 
Michal, Ing., Bojnice-Dubnica, SK; 

(54) Zapojenie na meranie prúdu prúdovým mera-
cím zosilňovačom na spoločnej zemi 

(57) Zapojenie na meranie prúdu prúdovým meracím 
zosilňovačom na spoločnej zemi pozostáva zo spí-
naného meniča (1), tvarovacieho obvodu (2), na-
päťového deliča (3), impedančného prispôsobenia 
(4), prúdového meracieho zosilňovača (5), napä-
ťového výstupu (6) a vlastného napájacieho zdroja 
(7). Zapojenie sa vyznačuje tým, že prúd preteka-
júci indukčnosťou je možné určiť priamo z úbytku 
napätia na danej indukčnosti, vďaka čomu nie je 
nutné použiť ďalší merací prvok. Navyše zapoje-
nie obsahuje vlastný napájací zdroj (7), pripojený 
na spoločnú zem (GND) zariadenia, čím odpadá 
nutnosť použitia samostatného pomocného napá-
jacieho zdroja. Zapojenie je vhodné použiť pre ap-
likácie s vysokým napájacím napätím. 

 

  
 
 

(51) G01R 19/00 
(21) 84-2018 
(22) 30.8.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; 
(54) Zapojenie na meranie spínaného prúdu diferen-

ciálnym zosilňovačom na virtuálnej zemi 
(57) Zapojenie na meranie spínaného prúdu diferen-

ciálnym zosilňovačom na virtuálnej zemi pozostá-
va zo spínaného meniča (1), tvarovacieho obvodu 
(2), diferenciálneho zosilňovača (3), nízkofrek-
venčného filtra (4), bloku (5) napäťového výstupu 
a vlastného napájacieho zdroja (6). Zapojenie sa 
vyznačuje tým, že prúd pretekajúci indukčnosťou 
je možné určiť priamo z úbytku napätia na danej 
indukčnosti, vďaka čomu nie je nutné použiť ďalší 
merací prvok. Navyše zapojenie obsahuje vlastný 
napájací zdroj (6), vytvárajúci virtuálnu zem (V-GND) 
meniča, čím odpadá nutnosť použitia samostatné-
ho pomocného napájacieho zdroja. Zapojenie je 
vhodné použiť aj pre aplikácie s vysokým napája-
cím napätím. 

 
 

  
 
 

(51) G01R 19/00 
(21) 85-2018 
(22) 30.8.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; 
(54) Zapojenie na meranie spínaného prúdu diferen-

ciálnym zosilňovačom na spoločnej zemi 
(57) Zapojenie na meranie spínaného prúdu diferen-

ciálnym zosilňovačom na spoločnej zemi pozostá-
va zo spínaného meniča (1), tvarovacieho obvodu 
(2), napäťového deliča (3), diferenciálneho zosil-
ňovača (4), nízkofrekvenčného filtra (5), bloku (6) 
napäťového výstupu a vlastného napájacieho zdro-
ja (7). Zapojenie sa vyznačuje tým, že prúd prete-
kajúci indukčnosťou je možné určiť priamo z úbyt-
ku napätia na danej indukčnosti, vďaka čomu nie 
je nutné použiť ďalší merací prvok. Navyše zapo-
jenie obsahuje vlastný napájací zdroj (7), pripoje-
ný na spoločnú zem (GND) meniča, čím odpadá 
nutnosť použitia samostatného pomocného napá-
jacieho zdroja. Zapojenie je možné použiť aj pre 
aplikácie s vysokým napájacím napätím. 
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(51) G01R 19/00 
(21) 86-2018 
(22) 30.8.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; 
(54) Zapojenie na meranie prúdu prúdovým mera-

cím zosilňovačom na virtuálnej zemi 
(57) Zapojenie na meranie prúdu prúdovým meracím 

zosilňovačom na virtuálnej zemi pozostáva zo 
spínaného meniča (1), tvarovacieho obvodu (2), 
impedančného prispôsobenia (3), prúdového me-
racieho zosilňovača (4), bloku (5) napäťového 
výstupu a vlastného napájacieho zdroja (6). Za-
pojenie sa vyznačuje tým, že prúd pretekajúci in-
dukčnosťou je možné určiť priamo z úbytku na-
pätia na danej indukčnosti, vďaka čomu nie je 
nutné použiť ďalší merací prvok. Navyše zapoje-
nie obsahuje vlastný napájací zdroj (6), vytvára-
júci virtuálnu zem (V-GND) meniča, čím odpadá 
nutnosť použitia samostatného pomocného napá-
jacieho zdroja. Zapojenie je vhodné použiť aj pre 
aplikácie s vysokým napájacím napätím. 

 

  
 
 

(51) H02K 17/00 
(21) 92-2018 
(22) 31.8.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; Koňarik 
Roman, Ing., Krušovce, SK; 

(54) Zapojenie dvojfázového elektromotora riade-
né na spoločný prúd 

(57) Zapojenie dvojfázového elektromotora riadené na 
spoločný prúd pozostáva z bloku (1) žiadaného 
prúdu, súčtového obvodu (2), prúdového reguláto-
ra (3), logiky meniča (4), jednovetvového matico-
vého meniča (5), dvojfázového pohonu (6) a sy-
metrického napájacieho zdroja (7) s vyvedeným 
stredom. Zapojenie sa vyznačuje tým, že spoločný 
prúd tečúci do dvojfázového pohonu (6) je možné 
riadiť na žiadanú hodnotu prúdu, čím sa dosiahne 
požadované správanie dvojfázového pohonu (6). 
Veľkosťou spoločného prúdu je možné plynule  
 

 
 
 

 meniť prevádzkové stavy záťaže, akými sú rozbeh 
motora, minimálna/menovitá záťaž, alebo rever-
zovať otáčky motora. Navyše zapojenie obsahuje 
jednovetvový maticový menič (5), čím odpadá 
nutnosť použitia napájacieho zdroja s usmerňova-
čom a filtračnými kondenzátormi. 

 

  
 
 

(51) H02M 5/00 
(21) 94-2018 
(22) 31.8.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; 
(54) Ovládanie jednovetvového maticového meniča 
(57) Ovládanie jednovetvového maticového meniča po-

zostáva z jednovetvového maticového meniča (1) 
so symetrickým napájacím zdrojom, zdroja (2) re-
ferenčného signálu, bloku (3) merania, generátora 
(4) píly, ŠIM (5) a budiča (6). Ovládanie jednovet-
vového maticového meniča sa vyznačuje tým, že 
jednovetvový maticový menič zo symetrických na-
pätí zdroja vytvára pre záťaž napätie presne podľa 
referenčného signálu, čím sa dosiahne požadované 
správanie záťaže. Je možné plynule meniť veľ-
kosť prúdu a napätia, frekvenciu a výkon. 
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(51) H02P 1/00 
(21) 91-2018 
(22) 31.8.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Koňarik Roman, Ing., Krušovce, SK; Dobrucký 

Branislav, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; Šedo Jozef, 
Ing., PhD., Žilina, SK; 

(54) Zapojenie na riadenie fázového posunu prúdu 
spínaným kondenzátorom 

(57) Zapojenie na riadenie fázového posunu prúdu 
spínaným kondenzátorom pozostáva zo strieda-
vého napájacieho zdroja (1), obvodu (2) spínané-
ho kondenzátora, záťaží (RL1) a (RL2), logiky 
(3) spínaného kondenzátora, regulátora (4), bloku 
(5) násobenia, blokov (6) a (7) transformácií a fá-
zových závesov (8) a (9). Zapojenie sa vyznačuje 
tým, že fázový posun prúdov medzi záťažami je 
trvale udržiavaný na hodnote 90°, čím sa dosiah-
ne požadované správanie dvojfázového pohonu. 

 

  
 
 

(51) H02P 1/00 
(21) 89-2018 
(22) 31.8.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Koňarik Roman, Ing., Krušovce, SK; Šedo Jozef, 

Ing., PhD., Žilina, SK; 
(54) Zapojenie modifikovaného riadenia fázového 

posunu prúdu spínaným kondenzátorom 
(57) Zapojenie modifikovaného riadenia fázového po-

sunu prúdu spínaným kondenzátorom pozostáva 
zo striedavého napájacieho zdroja (1), obvodu (2) 
spínaného kondenzátora, záťaží (RL1) a (RL2), 
ŠIM (3), regulátora (4), súčtového bloku (5), vy-
hodnocovacieho bloku (6), blokov (7) a (8) trans-
formácií, zovšeobecnených integrátorov (9) a (10) 
druhého rádu, fázového závesu (11) a vstupu (12) 
žiadaného fázového posunu. Zapojenie sa vyzna-
čuje tým, že fázový posun prúdov medzi záťažami 
je udržiavaný na žiadanej hodnote, čím sa dosiah-
ne požadované správanie dvojfázového pohonu. 

 

  
 
 

(51) H02P 1/00 
(21) 93-2018 
(22) 31.8.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Koňarik Roman, Ing., Krušovce, SK; Dobrucký 

Branislav, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; 
(54) Zapojenie dvojfázového elektromotora s po- 

užitím spínaného kondenzátora 
(57) Zapojenie dvojfázového elektromotora s použitím 

spínaného kondenzátora pozostáva zo striedavého 
napájacieho zdroja (1) s vyvedeným stredom, jed-
novetvového maticového meniča (2), obvodu spí-
naného kondenzátora (3), dvojfázového motora 
(M), riadenia jednovetvového maticového meniča 
(4), riadenia spínaného kondenzátora (5) a nadra-
deného systému (6). Zapojenie sa vyznačuje tým, 
že je možné veľkosťou žiadaného prúdu plynule 
meniť veľkosť spoločného prúdu tečúceho z jed-
novetvového maticového meniča (2) a zároveň ob-
vodom spínaného kondenzátora (3) je možné ply-
nule meniť veľkosť a fázu prúdu pomocnej fázy, 
aby dosiahol fázový posun 90°, čím sa dosiahne po-
žadované správanie dvojfázového pohonu. Pri kon-
krétnom zaťažení je možné plynule meniť veľkosť 
prúdu hlavnej a pomocnej fázy podľa aktuálnych 
prevádzkových stavov záťaže, akými sú rozbeh mo-
tora, minimálna/menovitá záťaž, alebo reverzovať 
otáčky motora. Navyše zapojenie obsahuje jedno-
vetvový maticový menič (5), čím odpadá nutnosť 
použitia napájacieho zdroja s usmerňovačom a fil-
tračnými kondenzátormi. 

 

  
 
 
 

 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A01C  1/00        79-2018 
B25J 15/00  50060-2018 
B60Q  7/00      142-2019 
E04C  2/00  50039-2018 
F01D  5/00  50041-2018 

G01N 21/00  88-2018 
G01R 19/00  84-2018 
G01R 19/00  83-2018 
G01R 19/00  85-2018 
G01R 19/00  82-2018 

G01R 19/00  86-2018 
G01R 19/00  87-2018 
H02K 17/00  92-2018 
H02M  5/00  94-2018 
H02P  1/00  91-2018 

H02P  1/00  89-2018 
H02P  1/00  93-2018 
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) 
 
288738 C02F  1/00 
288739 B22D 27/00 

288740 G01N 21/00 
288741 A63B  5/00 

 
 

(51) A63B 5/00, A63B 71/00, A63K 3/00, 
 G07C 1/00, H01H 3/00 
(11) 288741 
(21) 5026-2016 
(22) 5.10.2016 
(40) 3.5.2017 
(73) Matúš Ivan, Mgr., PhD., Prešov, SK; Zemková 

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

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

(54) Komplexný diagnostický systém štartových sko-
kov a obrátok v plávaní 

 
 

(51) B22D 27/00, B22D 11/00 
(11) 288739 
(21) 5027-2015 
(22) 24.6.2015 
(40) 3.1.2017 
(73) Pokusová Marcela, doc. Ing., CSc., Bratislava, 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

(51) C02F 1/00, C02F 3/00, C02F 9/00, C02F 101/00 
(11) 288738 
(21) 50047-2017 
(22) 25.7.2017 
(31) CZ2016-32637 U 
(32) 1.8.2016 
(33) CZ 
(40) 5.2.2018 
(73) Univerzita Pardubice, Pardubice, CZ; 
(72) Slezák Miloslav, Ing., CSc., Pardubice, CZ; Palar-

čík Jiří, Ing., Ph.D., Pardubice, CZ; Slehová Eva, 
Mgr., Bruntál, CZ; Blažková Zuzana, Mgr., Trut-
nov, CZ; Stanová Iveta, Ing., Dolný Kubín, SK; 

(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na zachytávanie iónov kovov zo zne-

čistených vôd biologickou imobilizáciou, spôsob 
čistenia vody biologickou imobilizáciou pomo-
cou tohto zariadenia a jeho použitie 

 
 

(51) G01N 21/00, B22D 17/00 
(11) 288740 
(21) 5015-2015 
(22) 7.4.2015 
(31) 00615/14 
(32) 14.4.2014 
(33) CH 
(40) 3.11.2015 
(73) Fondarex S.A., St-Légier, CH; 
(72) Baumgartner Konrad, Muenster, CH; Huguenin- 

-Vuillemin Yves Gérard Laurent, St-Légier, CH; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie a spôsob merania vlhkosti vo formách 

na tlakové liatie 
 
 
 
 
 

(51) (11) (51) (11) 
 
A63B  5/00  288741 
B22D 27/00  288739 

C02F  1/00  288738 
G01N 21/00  288740 
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FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) 
 
  5039-2013 
50072-2016 
50006-2018 
 
 
 
 
 
 
FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) (21) 
 
50009-2014 
50076-2014 
  5004-2015 
50020-2015 

50055-2015 
50071-2015 
50002-2016 

 
 
 
 
 
 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
284668 13.01.2020 
284947 21.01.2020 
285043 11.01.2020 
285082 05.01.2020 

285532 12.01.2020 
285869 07.01.2020 
286327 27.01.2020 
286464 28.01.2020 

286665 25.01.2020 
286898 19.01.2020 
287338 10.01.2020 
287419 12.01.2020 

287508 05.01.2020 
287653 27.01.2020 

 
 
 
 
 
 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
285431 30.06.2019 
285993 30.06.2019 
286418 08.06.2019 
286467 07.06.2019 
286540 15.06.2019 

287300 02.06.2019 
287322 30.06.2019 
287699 06.06.2019 
287730 13.06.2019 
287856 09.06.2019 

287875 07.06.2019 
287898 07.06.2019 
288154 11.06.2019 
288451 04.06.2019 
288452 22.06.2019 

288491 26.06.2019 
288533 30.06.2019 
288610 03.06.2019 
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QA4A Ponuky licencií na patenty 
 
 

(11) 288732 
(21) 34-2016 
(54) Spôsob predprípravy povrchu oceľových ple-

chov pred smaltovaním s použitím baktérií 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 24.2.2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HB9A Opravy mien 
 
 

(21) 15-2015 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
 Vestník č. 2/2017 - BA9A, str. 14 
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 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2020 - SK (európske patenty) 21 
 
 

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 2020.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2020. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2020 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2020.01. 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 2020.01. 
 
 
 

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 
 
 

 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2020 - SK (preklady patentov) 23 
 
 
SC4A Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
E 32835 B01D 46/00 
E 32836 F17C  9/00 
E 32837 C07D 417/00 
E 32838 G02C  5/00 
E 32839 C12N 15/00 
E 32840 H04L 29/00 
E 32841 B03C  3/00 
E 32842 H01Q  7/00 
E 32843 A61K 39/00 
E 32844 A01N 43/00 
E 32845 H04N 19/00 
E 32846 C07D 401/00 
E 32847 G01L  1/00 
E 32848 C07D 413/00 
E 32849 A21B  7/00 
E 32850 C07K 16/00 
E 32851 F16B 21/00 
E 32852 E04F 10/00 
E 32853 H02P  1/00 
E 32854 F28F  9/00 
E 32855 A47J 31/00 
E 32856 C22C 38/00 
E 32857 A61K  9/00 
E 32858 G06T 19/00 
E 32859 B31B 50/00 
E 32860 C07D 487/00 
E 32861 A61K 31/00 
E 32862 B32B 17/00 
E 32863 D21H 23/00 
E 32864 E02D 29/00 
E 32865 C07D 209/00 
E 32866 C07K 16/00 
E 32867 A61K 39/00 
E 32868 C07D 413/00 
E 32869 C01B 25/00 
E 32870 A23L  5/00 
E 32871 A61F  2/00 
E 32872 B25B  5/00 
E 32873 C07K 14/00 
E 32874 A61K 39/00 
E 32875 G01N 21/00 
E 32876 B09B  3/00 
E 32877 A01G 31/00 
E 32878 A01N 43/00 
E 32879 C08G 73/00 
E 32880 F25D  3/00 
E 32881 A61K  8/00 
E 32882 B65B 61/00 
E 32883 A22C  7/00 
E 32884 C07K 16/00 
E 32885 H01F  1/00 
E 32886 C07F  7/00 
E 32887 B65G 21/00 
E 32888 C02F  3/00 
E 32889 A23C  7/00 
E 32890 G01B 11/00 
E 32891 G21H  1/00 
E 32892 E06B  7/00 
E 32893 F24T 10/00 
E 32894 C12N 15/00 
E 32895 A61K 35/00 
E 32896 A61K  9/00 
E 32897 C07K 16/00 

E 32898 G01F  1/00 
E 32899 C07D 401/00 
E 32900 C07D 409/00 
E 32901 C12Q  1/00 
E 32902 A61K 38/00 
E 32903 B09B  3/00 
E 32904 C07D 215/00 
E 32905 E02D 27/00 
E 32906 A21D  8/00 
E 32907 F03D  1/00 
E 32908 C07K 16/00 
E 32909 H01L 35/00 
E 32910 B25B 13/00 
E 32911 A01N 25/00 
E 32912 C12N  9/00 
E 32913 A61K 31/00 
E 32914 F17C  6/00 
E 32915 G01N 33/00 
E 32916 A61K 31/00 
E 32917 C07K 16/00 
E 32918 D04H  3/00 
E 32919 C07K 16/00 
E 32920 A61K 36/00 
E 32921 B65D 47/00 
E 32922 A61K 48/00 
E 32923 E03D  9/00 
E 32924 B25J  9/00 
E 32925 F23N  1/00 
E 32926 C12Q  1/00 
E 32927 A23K 10/00 
E 32928 C07D 213/00 
E 32929 C07D 471/00 
E 32930 E05C  9/00 
E 32931 E04B  5/00 
E 32932 C07K 14/00 
E 32933 A61L 27/00 
E 32934 H03M  7/00 
E 32935 C02F  1/00 
E 32936 C07D 498/00 
E 32937 B05D  7/00 
E 32938 C03C 25/00 
E 32939 A61K 31/00 
E 32940 C07D 401/00 
E 32941 B22D 17/00 
E 32942 C07D 487/00 
E 32943 A61K 39/00 
E 32944 H04M  1/00 
E 32945 B62D 65/00 
E 32946 B23D 45/00 
E 32947 B65H 35/00 
E 32948 D04H  3/00 
E 32949 C07D 401/00 
E 32950 E04B  9/00 
E 32951 C07D 231/00 
E 32952 C07D 405/00 
E 32953 A61K 39/00 
E 32954 B65H 75/00 
E 32955 C12N 15/00 
E 32956 C08L 23/00 
E 32957 A61K 35/00 
E 32958 B05B 13/00 
E 32959 C07C 215/00 
E 32960 A61K 31/00 

E 32961 A41D  1/00 
E 32962 C07D 471/00 
E 32963 C09K  3/00 
E 32964 C03B 23/00 
E 32965 F41A  3/00 
E 32966 B24C  1/00 
E 32967 B24C  1/00 
E 32968 H04Q  9/00 
E 32969 A61B  5/00 
E 32970 H04B  5/00 
E 32971 A61K 31/00 
E 32972 B02C  1/00 
E 32973 A61F  2/00 
E 32974 A47K 10/00 
E 32975 B29C 63/00 
E 32976 H04R  1/00 
E 32977 H05B 37/00 
E 32978 C07D 471/00 
E 32979 B29D 30/00 
E 32980 B22D 29/00 
E 32981 F16C 17/00 
E 32982 F16C 33/00 
E 32983 B65D  1/00 
E 32984 H04Q  9/00 
E 32985 B05B  1/00 
E 32986 C12N 15/00 
E 32987 A61K 38/00 
E 32988 A61K 38/00 
E 32989 A61L 27/00 
E 32990 A01N 43/00 
E 32991 A61K  9/00 
E 32992 C12N 15/00 
E 32993 B60L 53/00 
E 32994 A61K 31/00 
E 32995 C12N  5/00 
E 32996 H05B  3/00 
E 32997 B01D 53/00 
E 32998 A61K 31/00 
E 32999 B24B 45/00 
E 33000 C12N  9/00 
E 33001 C07D 495/00 
E 33002 C07J 41/00 
E 33003 A61K 47/00 
E 33004 H01R 43/00 
E 33005 F01N  9/00 
E 33006 C07D 487/00 
E 33007 H01R 12/00 
E 33008 A61K 38/00 
E 33009 C07D 495/00 
E 33010 C03C  3/00 
E 33011 A61K 31/00 
E 33012 H04N 19/00 
E 33013 C07K 16/00 
E 33014 F27B  3/00 
E 33015 A61K  8/00 
E 33016 B29C 44/00 
E 33017 H01J 43/00 
E 33018 B65D 19/00 
E 33019 C07D 417/00 
E 33020 B60P  7/00 
E 33021 A61K 39/00 
E 33022 A61K  9/00 
E 33023 A61K 39/00 

E 33024 C07K 16/00 
E 33025 H05B  3/00 
E 33026 A01K 11/00 
E 33027 C23C  2/00 
E 33028 A24B 13/00 
E 33029 A61K 48/00 
E 33030 B23K  1/00 
E 33031 B29C 49/00 
E 33032 B66F 11/00 
E 33033 A01N 43/00 
E 33034 A61B  5/00 
E 33035 E05C 21/00 
E 33036 C08F 212/00 
E 33037 F17C  7/00 
E 33038 H01Q  1/00 
E 33039 F03B 13/00 
E 33040 C07D 417/00 
E 33041 A61K 47/00 
E 33042 B25J 11/00 
E 33043 A61K 31/00 
E 33044 C07D 471/00 
E 33045 C07D 401/00 
E 33046 C12Q  1/00 
E 33047 C07D 401/00 
E 33048 F28D 21/00 
E 33049 C07K 16/00 
E 33050 A01N 43/00 
E 33051 C08G 73/00 
E 33052 H04W 76/00 
E 33053 B29D 30/00 
E 33054 C21D  1/00 
E 33055 B60J 10/00 
E 33056 C07D 217/00 
E 33057 A61K 31/00 
E 33058 C10J  3/00 
E 33059 B23K 35/00 
E 33060 C12P  5/00 
E 33061 C08K  5/00 
E 33062 B01D 53/00 
E 33063 A61K 38/00 
E 33064 C07K 16/00 
E 33065 A62C 31/00 
E 33066 C07D 495/00 
E 33067 E04C  3/00 
E 33068 E05D 13/00 
E 33069 C04B 41/00 
E 33070 B65H 59/00 
E 33071 A44B 18/00 
E 33072 C08J  5/00 
E 33073 C07D 487/00 
E 33074 A61K 39/00 
E 33075 B05B 11/00 
E 33076 A61K  9/00 
E 33077 C07H  3/00 
E 33078 A23K 50/00 
E 33079 C07D 291/00 
E 33080 C07K 16/00 
E 33081 E03C  1/00 
E 33082 B65D 35/00 
E 33083 C22C 21/00 
E 33084 C09D  7/00 
E 33085 A61K 31/00 
E 33086 A01K 67/00 
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(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
E 33087 B26D  1/00 
E 33088 C01F  5/00 
E 33089 A61K 31/00 
E 33090 B66C  1/00 
E 33091 C07D 239/00 
E 33092 C07K 16/00 
E 33093 A01N 43/00 
E 33094 A61K 39/00 
E 33095 A61K 35/00 
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(68) EP 2 784 084 
(54) Antagonistické protilátky proti heterológnym IL-17A/F 

polypeptidom 
(71) Genentech, Inc., South San Francisco, CA Cali-

fornia, US;  
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(92) EU/1/14/980/001, EU/1/14/980/002, 
 EU/1/14/980/003, EU/1/14/980/004, 
 EU/1/14/980/005, EU/1/14/980/006, 
 EU/1/14/980/007, 19.1.2015 
(93) EU/1/14/980/001, EU/1/14/980/002, 
 EU/1/14/980/003, EU/1/14/980/004, 
 EU/1/14/980/005, EU/1/14/980/006, 
 EU/1/14/980/007, 19.1.2015, EU 
(95) Sekukinumab 
 Typ: liečivo 

 
 

(21) 50002-2020 
(22) 9.1.2020 
(68) EP 2 784 084 
(54) Antagonistické protilátky proti heterológnym IL-17A/F 

polypeptidom 
(71) Genentech, Inc., South San Francisco, CA, US; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
(92) EU/1/15/1085/001, EU/1/15/1085/002, 
 EU/1/15/1085/003, EU/1/15/1085/004, 
 EU/1/15/1085/005, EU/1/15/1085/006, 28.4.2016 
(93) EU/1/15/1085/001, EU/1/15/1085/002, 
 EU/1/15/1085/003, EU/1/15/1085/004, 
 EU/1/15/1085/005, EU/1/15/1085/006, 
 28.4.2016, EU 
(95) Ixekizumab vo všetkých formách chránených 

základným patentom 
 Typ: liečivo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 327 
(21) 50010-2018 
(22) 28.6.2018 
(68) EP 1 622 880 
(54) Substituované dihydrochinazolíny s protivíruso-

vými vlastnosťami 
(73) AiCuris Anti-infective Cures GmbH, Wuppertal, 

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

va, SK; 
(92) EU/1/17/1245/001, EU/1/17/1245/002, 
 EU/1/17/1245/003, EU/1/17/1245/004, 10.1.2018 
(93) EU/1/17/1245/001, EU/1/17/1245/002, 
 EU/1/17/1245/003, EU/1/17/1245/004, 
 10.1.2018, EU 
(95) Letermovir vo všetkých formách chránených 

základným patentom 
 Typ: liečivo 
(94) 18.4.2029 

 
 

(11) 328 
(21) 50001-2016 
(22) 11.1.2016 
(68) EP 2 170 959 
(54) Protilátky proti ľudskému receptoru PD-1 pre pro-

gramovanú smrť buniek 
(73) Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL;  
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
(92) EU/1/15/1024/001, 21.7.2015 
(93) EU/1/15/1024/001, 21.7.2015, EU 
(95) Pembrolizumab 
 Typ: liečivo 
(94) 21.7.2030 
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 Zastavené konania o žiadostiach o udelenie dodatkového 
 ochranného osvedčenia na návrh žiadateľa 
 
 

(21) 21-2018 
(22) 7.11.2018 
(68) EP 2 346 495 
(54) Farmaceutická formulácia 514 
(71) KuDOS Pharmaceuticals Limited, Cambridge, GB; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(92) EU/1/14/959, 15.5.2018 
(93) EU/1/14/959, 15.5.2018, EU 
(95) Olaparib vo všetkých formách chránených zá-

kladným patentom 
 Typ: liečivo 

 
 
 
 
 
 

(21) 5013-2013 
(22) 24.5.2013 
(68) EP 2 246 360 
(54) Kompozície pre liečbu gastrointestinálnych porúch 
(71) Ironwood Pharmaceuticals, Inc., Cambridge, MA, 

US; 
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/12/801/001, EU/1/12/801/002, 
 EU/1/12/801/003, EU/1/12/801/004, 26.11.2012 
(93) EU/1/12/801/001, EU/1/12/801/002, 
 EU/1/12/801/003, EU/1/12/801/004, 26.11.2012, 

EU 
(95) Linaklotid 
 Typ: liečivo 

 
 
 

 
 
 
 Prevody a prechody práv na žiadosti 

o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 
 
 

(21) 5034-2016 
(71) Medical Need Europe AB, Stockholm, SE; 
 Predchádzajúci žiadateľ: 
 Horizon Therapeutics, LLC, Lake Forest, US; 
 Dátum zápisu do registra: 12.2.2020 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Zaniknuté dodatkové ochranné osvedčenia uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku 
 
42 11.01.2020 
57 07.01.2020 
 
 
 
 
 Zmeny mien žiadateľov 

o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 
 
 

(21) 5034-2016 
(71) Immedica Pharma AB, Stockholm, SE; 
 Dátum zápisu do registra: 12.2.2020 
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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 2020.01 Medzinárodného patentového triedenia  
s platnosťou od 1. januára 2020. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2020 uvádzané iba symboly 
hlavných skupín MPT 2020.01. 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 2020.01. 
 
 
 

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 vzo-

ru (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 
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MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby plat-

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

(zálohy) 
PD2K Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory 

(ukončenie zálohov) 
 
 

 
QB2K Licenčné zmluvy 
QC2K Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
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 zá-
pisu úžitkového vzoru do registra. 
 Obsah prihlášok úžitkových vzorov sa zverejňuje v rozsahu opisu technického riešenia, nárokov na ochranu, výkresov  
s obrázkami a ďalšími podkladmi, spolu s výsledkom rešerše na stav techniky, ktorú vykonal úrad podľa § 38 ods. 4 uvede-
ného zákona. 
 Zverejnené prihlášky sú dostupné prostredníctvom internetovej databázy s vybratými údajmi z registra úžitkových vzorov 
na stránke www.upv.sk alebo v študovni úradu, alebo môžu byť doručené v papierovej alebo elektronickej forme na základe 
objednávky, doručenej úradu v písomnej forme. 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
153-2018 F16B 17/00 
189-2018 E02D 29/00 
50059-2018 E04H 15/00 
34-2019 H04N  7/00 
36-2019 G09F  7/00 
50-2019 G01R 27/00 
60-2019 E02D 29/00 
81-2019 G01R 15/00 
86-2019 G01D  1/00 

108-2019 B67C  3/00 
125-2019 C02F  5/00 
126-2019 C02F  1/00 
127-2019 C02F  1/00 
132-2019 A61L  2/00 
136-2019 B65D 33/00 
141-2019 G01N  5/00 
162-2019 B25J 15/00 
166-2019 C09D  5/00 

173-2019 C25D 11/00 
182-2019 B22D 13/00 
50011-2019 B61D 17/00 
50019-2019 G01R 33/00 
50025-2019 G02B 26/00 
50039-2019 B60Q  1/00 
50040-2019 G01R 31/00 
50071-2019 F02M 35/00 
50077-2019 F02M 26/00 

50092-2019 A61B  5/00 
50093-2019 G08G  1/00 
50094-2019 B23Q  1/00 
50095-2019 A23K 50/00 
50101-2019 A61L  2/00 
50112-2019 A47C 21/00 

 
 

(51) A23K 50/00, A23K 20/00, A23L 15/00, 
 A23L 33/00, A61K 31/00 
(21) 50095-2019 
(22) 12.11.2019 
(31) PUV 2018-35607 
(32) 13.11.2018 
(33) CZ 
(71) AG MAIWALD a.s., Benátky, CZ; 
(72) Maiwald Arnošt, Čistá, CZ; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Kŕmna dávka pre nosnice, vaječná melanž a vajce 
(57) Opisuje sa kŕmna dávka pre nosnice obsahujúca 

60 až 75 μg cholekalciferolu v 1 kg kŕmnej zmesi, 
pričom ďalej obsahuje 1,4 až 12 μg cholekalcife-
rolu rozpusteného vo vode na jednu nosnicu za je-
den deň. Ďalej je opísaná vaječná melanž a vajce  
s obsahom cholekalciferolu. 

 
 

(51) A47C 21/00, A61G 7/00 
(21) 50112-2019 
(22) 6.6.2018 
(31) PUV 2017-33792 
(32) 6.6.2017 
(33) CZ 
(86) PCT/CZ2018/050030 
(87) WO 2018/224062 
(71) LINET spol. s r.o., Slaný, CZ; 
(72) Sálus Michal, Ing., Roudnice nad Labem, CZ; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) Zostava bočnice najmä na nemocničné lôžko 
(57) Zostava bočnice na nemocničné lôžko zahŕňa boč-

nicu pripevnenú na vrchný rám (3) a mechanizmus 
(12) bočnice umožňujúci plynulý tlmený pokles  
a zdvih bočnice okolo pozdĺžnej osi, mechanizmus 
(12) bočnice obsahuje aspoň jedno hlavné rameno 
(9), konzolu (16), aretačný mechanizmus a ruko-
väť (11), pričom hlavné rameno (9) je jednotný 
diel tvoriaci nosný diel tela (8) bočnice, ktorý je  
 

 rotačne prepojený s telom (8) bočnice a konzolou 
(16), kde konzola (16) mechanizmu je pripojená 
na vrchný rám (3) pevným spojom. 

 

  
 
 

(51) A61B 5/00, G06K 9/00, G01N 21/00 
(21) 50092-2019 
(22) 6.11.2019 
(31) PUV 2018-35579, PUV 2019-36598 
(32) 7.11.2018, 6.9.2019 
(33) CZ, CZ 
(71) TechTest, s.r.o., Jaroměř, CZ; 
(72) Chábera Petr, Ing., Tábor, Zárybničná Lhota, CZ; 

Zoubek Michal, Ing., Praha, Staré Město, CZ; 
Svoboda Jakub, Ing., Trutnov, Poříčí, CZ; Kudlá-
ček Jan, Ing., Ph.D., Jaroměř, CZ; 

(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Zariadenie na účinné vyhľadávanie a zaisťo-

vanie daktyloskopických stôp 
 
 
 

http://www.upv.sk
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(57) Zariadenie na účinné vyhľadávanie a zaisťovanie 
daktyloskopických stôp (B) obsahuje telo (0),  
v ktorom je usporiadaný aspoň jeden zdroj (1)  
ultrafialového žiarenia v oblasti A nasmerovaný 
na emitovanie UVA žiarenia priezorom (02) von 
z tela (0), v tele (0) je ďalej usporiadaný digitál-
ny obrazový snímač (2), ktorý je svojím sníma-
cím elementom usporiadaný proti priezoru (02), 
pričom digitálny obrazový snímač (2) je spriah-
nutý s procesorovou jednotkou (4), ktorá je vy-
bavená výpočtovými prostriedkami (40) spriah-
nutými s pamäťovými prostriedkami (41), v kto-
rých je uložený riadiaci softvér celého zariade-
nia, ktorý je vybavený programovými blokmi na 
riadenie jednotlivých prvkov zariadenia, na spra-
covanie ovládacích povelov obsluhy zariadenia, 
na vykonanie obrazovej analýzy na detekciu a za-
istenie daktyloskopických stôp (B) a tiež na prenos 
dát do externého zariadenia (5), na ktorý je proce-
sorová jednotka (4) buď vybavená vstavaným pre-
nosovým modulom (42), alebo je spriahnutá s pre-
nosovým modulom (42) usporiadaným v tele (0) 
zariadenia, pričom procesorová jednotka (4) je ďa-
lej spriahnutá s ovládacími prostriedkami zaria-
denia. 

 

  
 
 

(51) A61L 2/00, G01N 21/00 
(21) 132-2019 
(22) 9.9.2019 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Vizárová Katarína, doc. Ing., PhD., Bratislava, 

SK; Tiňo Radko, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; 
Kaliňáková Barbora, Ing., PhD., Bratislava, SK; 

(54) Spôsob mikrobiálnej dekontaminácie objektov 
dedičstva účinkom nízkoteplotnej plazmy 

(57) Spôsob mikrobiálnej dekontaminácie objektov de-
dičstva využíva nízkoteplotnú plazmu s unikajú-
cimi elektrónmi generovanú pri atmosférickom 
tlaku vo vzduchu alebo inom bežnom pracovnom 
plyne bez nutnosti použitia dodatočných chemic-
kých látok. Technické riešenie je využiteľné aj pre 
objekty dedičstva vyrobené z prírodných polymér-
nych materiálov citlivých na pôsobenie chemikálií, 
vysokých teplôt alebo vákua. 

 
 
 
 

(51) A61L 2/00, A61L 101/00, A61H 33/00 
(21) 50101-2019 
(22) 21.11.2019 
(31) PUV 2018-35721 
(32) 10.12.2018 
(33) CZ 
(71) BIOOZON s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí, CZ; 
(72) Suška Břetislav, Frýdlant nad Ostravicí, CZ; 
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) Mobilné terapeutické a dezinfekčné zariadenie 
(57) Mobilné terapeutické a dezinfekčné zariadenie je 

tvorené vakom (1) z nepriedušného materiálu vy-
baveného minimálne jedným otvorom (2) s uzat-
váracím mechanizmom (3) na vkladanie končatín 
ošetrovaného organizmu, pričom vak (1) je vyba-
vený filtrom (4) na likvidáciu ozónu unikajúceho  
z vaku (1) a čistiacim otvorom (7) na čistenie  
a dezinfekciu vaku (1), ktorý je pomocou pružnej 
hadice (6) spojený s generátorom ozónu (5). 

 

  
 
 

(51) B22D 13/00 
(21) 182-2019 
(22) 5.12.2019 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Klačková Ivana, Ing., PhD., Turie, SK; Hajdučík 

Adrián, Ing., Oravské Veselé, SK; Klarák Jaromír, 
Ing., Liesek, SK; Šutka Jozef, Ing., Malé Vozoka-
ny, SK; Kuriš Michal, Ing., Žaškov, SK; Capák 
Tomáš, Ing., Smižany, SK; 

(54) Forma na presné liatie odstredivým spôsobom 
(57) Forma na presné liatie odstredivým spôsobom je 

riešená tak, že keramická škrupina (1) je umies-
tnená v priestore skruží (4), kde priestor medzi 
skružami (4) a keramickou škrupinou (1) je vypl-
nený žiaruvzdornou výplňou (2) a zároveň sú  
v tomto priestore umiestnené dilatačné telesá (3). 
Skruže (4) sú pripevnené k platforme (10) pomo-
cou skrutiek (11) a zároveň kryt (15) je pripevnený 
pomocou skrutiek (11) k skružiam (4) a k platfor-
me (10). Kanál potrubia (9) a žliabkovaný hriadeľ 
(13) sú súčasťou platformy (10). V priestore medzi 
skružami (4) a keramickou škrupinou (1) je umies-
tnené výhrevné teleso (16) a na skružiach (4) je 
upevnené chladiace potrubie (5) napojené na kanál  
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 potrubia (9), pričom vyústenie kanálu potrubia (9) 
je do otvorov na chladenie (14) umiestnených  
v žliabkovanom hriadeli (13). K platforme (10)  
a k držiakom (6) sú upevnené tyče (7), na ktorých 
sú vyvažovacie telesá (8), ktoré sú upevnené k ty-
čiam (7) pomocou skrutiek (11). 

 

  
 
 

(51) B23Q 1/00 
(21) 50094-2019 
(22) 11.11.2019 
(67) 50055-2019 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Zajac Jozef, Dr. h. c., prof. Ing., CSc., Prešov, SK; 

Dupláková Darina, Ing., PhD., Topoľovka, SK; 
Duplák Ján, Ing., PhD., Topoľovka, SK; Radchen-
ko Svetlana, PhD., Prešov, SK; Poklemba Róbert, 
Ing., Prešov, SK; 

(54) Kompozitná fréma na špeciálne CNC stroje 
(57) Kompozitná fréma na špeciálne CNC stroje patrí 

do oblasti príslušenstiev obrábacích strojov a slúži 
ako konštrukčný prvok dynamicky namáhaných 
konštrukcií so zabezpečením vysokej schopnosti 
tlmenia, vysokej tuhosti a odolnosti proti abrazívu 
a agresívnym médiám. Kompozitná fréma na špe-
ciálne CNC stroje pozostáva z kompozitnej dosky 
(2) na zabezpečenie tlmenia vibrácií a rázov vzni-
kajúcich v procese obrábania, v jej strede sa na-
chádza odľahčovací otvor (4) a na jej spodnej stra-
ne sa nachádza odľahčovacie vybratie (5) na zmen-
šenie celkovej prevádzkovej hmotnosti zariadenia, 
pričom okolo odľahčovacieho otvoru (4) sú situo-
vané kotviace puzdrá (3) na prichytenie a ukotve-
nie základných funkčných častí zariadenia. 

 

  
 
 
 

(51) B25J 15/00, B23Q 7/00 
(21) 162-2019 
(22) 6.11.2019 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Bulej Vladimír, doc. Ing., PhD., Sučany, SK; Haj-

dučík Adrián, Ing., Oravské Veselé, SK; Klarák 
Jaromír, Ing., Liesek, SK; Lukáč Michal, Ing., 
PhD., Ružomberok, SK; 

(54) Systém ochrany pneumatických prísaviek 
(57) Systém ochrany pneumatických prísaviek je tvo-

rený statickým krytom (3) a pohyblivým krytom 
(8), kde statický kryt (3) je pevne spojený pro-
stredníctvom skrutiek (7) s držiakom (2), pričom 
vnútri statického krytu (3) je umiestnená pružina 
(4). Pohyblivý kryt (8) obsahuje vodiacu plochu 
(13) pohyblivého krytu s kontaktom na vodiacu 
plochu (10) statického krytu na zabezpečenie po-
hyblivosti pohyblivého krytu (8), prísavka (6) je 
súčasťou držiaka (5) prísavky, ktorý je naskrut-
kovaný v držiaku (2) a zároveň poistený maticou 
(1) naskrutkovanou na držiaku (5) prísavky a do-
liehajúcou na držiak (2). Vnútri statického krytu 
(3) a pohyblivého krytu (8) sa nachádzajú prí-
vodné chladiace trubice (12). 

 
 

 
 
 

(51) B60Q 1/00 
(21) 50039-2019 
(22) 8.6.2019 
(71) LUMACO INNOVATIONS AG, Wollerau, CH; 
(72) Marjak Ľubomír, Mgr., Pfäffikon, CH; Garaj Jo-

zef, Raková, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Zapojenie prednej svetelnej signalizácie brzde-

nia vozidla 
(57) Zapojenie prednej svetelnej signalizácie brzdenia 

vozidla sa týka zariadenia na prednú svetelnú sig-
nalizáciu brzdenia dopravného vozidla v cestnej 
premávke. Pozostáva zo zdroja (1) elektrickej ener-
gie, na ktorý je cez brzdový spínač (2), ovládaný 
brzdovým pedálom alebo ťahadlom z vozidla,  
a hlavnú riadiacu jednotku (3) vozidla elektricky 
vodivo pripojené aspoň jedno červené zadné brz-
dové svetlo (4). Za brzdovým spínačom (2) je 
elektricky vodivo paralelne k červenému zadnému 
brzdovému svetlu (4) zapojený vstup aspoň jedné-
ho zeleného predného brzdového svetla (6) cez 
prídavnú riadiacu jednotku (5) so vstupom pripo-
jeným pred hlavnou riadiacou jednotkou (3) vozid-
la alebo za hlavnou riadiacou jednotkou (3) vozid- 
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 la a výstup aspoň jedného zeleného predného brz-
dového svetla (6) je prepojený s napájacím mínu-
sovým pólom zdroja (1) elektrickej energie vozid-
la, pričom hlavná riadiaca jednotka (3) vozidla  
a prídavná riadiaca jednotka (5) sú vodivo pripo-
jené na zdroj (1) elektrickej energie vozidla. 

 

  
 
 

(51) B61D 17/00, B61D 19/00, B61D 39/00, E05D 15/00 
(21) 50011-2019 
(22) 7.2.2019 
(71) Tatravagónka a.s., Poprad, SK; 
(72) Bendík Jaroslav, Ing., Spišské Bystré, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Horný mechanizmus otvárania posuvnej steny 

alebo bočnice 
(57) Horný mechanizmus otvárania posuvnej steny ale-

bo bočnice obsahuje vedenie (1) pevne spojené  
s hriadeľom (5), ktorý je umiestnený medzi klad-
kami (2), upevnenými cez ložisko (7 ) na unášači (3), 
pričom unášač (3) je upevnený na posuvnej stene 
(4). Pootočením hriadeľa (5) sa posuvná stena (4) 
po kruhovej dráhe odklápa do otvorenej polohy. 
Po odklopení posuvnej steny (4) sa jej následným 
posuvom začnú odvaľovať kladky (2) po vedení 
(1) a na konci vedenia (1) prejdú kladky (2) plynu-
le do tvarového profilu (6) druhej posuvnej steny, 
ktorý unášaču (3) vytvára vedenie na kompletné 
vysunutie posuvnej steny (4). 

 

  
 
 

(51) B65D 33/00, A45C 3/00 
(21) 136-2019 
(22) 18.9.2019 
(31) CZ2018-35641 U 
(32) 21.11.2018 
(33) CZ 
(71) Wrap Up s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí, CZ; 
(72) Blahutová Darja, Frýdlant nad Ostravicí, CZ; 
 
 

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

(54) Obal na potravinárske výrobky, najmä na pe-
čivo 

(57) Obal na potravinárske výrobky, najmä na pečivo, 
je usporiadaný z dvoch k sebe upevnených vrecú-
šok (1, 2), a to vonkajšieho vrecúška (1) a proti 
nemu umiestneného vnútorného vrecúška (2), kde 
vnútorné vrecúško (2) pozostáva z membrány pre-
púšťajúcej paru, ale neprepúšťajúcej vodu v kva-
palnom stave, a vonkajšie vrecúško (1) pozostáva 
z priedušnej textílie, pričom obidve vrecúška (1, 2) 
sú k sebe upevnené aspoň v ich hornej okrajovej 
oblasti. 

 

  
 
 

(51) B67C 3/00, B65B 3/00 
(21) 108-2019 
(22) 22.7.2019 
(71) Pollák Karol, Ing., PhD., Žilina, SK; Vaško Igor, 

Ing., PhD., Žilina, SK; 
(72) Pollák Karol, Ing., PhD., Žilina, SK; Vaško Igor, 

Ing., PhD., Žilina, SK; 
(54) Zariadenie na plnenie nízko až vysoko viskóz-

nych kvapalín 
(57) Opisuje sa zariadenie na plnenie stredne až vyso-

ko viskóznych kvapalín, ktoré umožňuje častú  
a jednoduchú výmenu typu kvapaliny a objemu 
dávky plnenia. Dôraz sa kladie na presnosť plne-
nia, plniacu rýchlosť, technickú jednoduchosť za-
riadenia a jeho ovládania, spoľahlivosť a minimál-
ne náklady na čistenie. Princíp technického rieše-
nia je založený na transformácii rotačného pohybu 
na translačný, pričom zariadenie pozostáva z rámu 
(1), na ktorý je pripevnená nádobka (5), z prevo-
dového zariadenia (2), manipulačného zariadenia 
(3) a plniaceho zariadenia (4), kde manipulačné 
zariadenie (3) je uložené na ložisku (2.03) prevo-
dového zariadenia (2), pričom spojenie medzi pre-
vodovým zariadením (2) a manipulačným zaria-
dením (3) je vytvorené prostredníctvom zaisťova-
cieho palca (3.03) s jazýčkom. 
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(51) C02F 1/00, C02F 5/00 
(21) 127-2019 
(22) 28.8.2019 
(71) Swiss Aqua Technologies AG, Berneck, CH; 
(72) Pancurák František, Prešov, SK; Pancuráková Zu-

zana, Prešov, SK; 
(74) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., 

Bratislava, SK; 
(54) Iónová polarizačná jednotka a spôsob fyzikál-

nej úpravy vody 
(57) Iónová polarizačná jednotka má viacero strieda-

vo súosovo osadených rúrkových alebo paralel-
ných doskových polarizačných elektród (1, 2)  
s kladným a záporným elektródovým potenciálom 
v jednej axiálnej polarizačnej elektródovej štruktú-
re (3), pričom takéto axiálne polarizačné elektró-
dové štruktúry (3) sú radené za sebou. Ďalej je rie-
šená tak, že pozostáva aspoň z jednej radiálnej po-
larizačnej elektródovej štruktúry (6) zaradenej na 
vstupe a/alebo rozhraní susedných axiálnych pola-
rizačných elektródových štruktúr (3). 

 
 

 
 
 
 
 

(51) C02F 1/00, C02F 5/00, H05K 9/00, C09D 5/00, 
 C08K 7/00, C08K 3/00, C08L 67/00 
(21) 126-2019 
(22) 28.8.2019 
(71) Swiss Aqua Technologies AG, Berneck, CH; 
(72) Pancurák František, Prešov, SK; Pancuráková 

Zuzana, Prešov, SK; 
(74) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., 

Bratislava, SK; 
(54) Ionizačný/polarizačný systém odolný rádiofrek-

venčnému žiareniu a nízkofrekvenčným elek-
tronickým poliam 

(57) Ionizačný/polarizačný systém odolný rádiofrekven-
čnému žiareniu a/alebo nízkofrekvenčným elek-
trickým poliam pozostávajúci z viacerých za sebou 
striedavo radených polarizačných elektród (6, 8)  
s kladným a záporným elektródovým potenciálom 
medzi sebou izolovane uložených v izolačnej 
klietke (9) osadených v ionizačnej/polarizačnej ko-
more je riešený tak, že ionizačná/polarizačná ko-
mora (1) je umiestnená v ochrannom tieniacom uzem-
nenom systéme odolnom rádiofrekvenčnému žia-
reniu a/alebo nízkofrekvenčným elektrickým po-
liam aspoň v radiálnom smere. 

 

  
 
 

(51) C02F 5/00, C02F 1/00 
(21) 125-2019 
(22) 28.8.2019 
(71) Swiss Aqua Technologies AG, Berneck, CH; 
(72) Pancurák František, Prešov, SK; Pancuráková Zu-

zana, Prešov, SK; 
(74) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., 

Bratislava, SK; 
(54) Iónová polarizačná jednotka 
(57) Iónová polarizačná jednotka pozostáva z príruby 

(1) s vtokovým otvorom (1.1) a výtokovým otvo-
rom (1.2), pričom vtokový otvor (1.1) je prepojený 
s vonkajším hrdlom (1.3) na upevnenie ionizačnej 
vložky a výtokový otvor (1.2) je prepojený s vnú-
torným hrdlom (1.4) na upevnenie ionizačnej vlož-
ky. Na vnútorné hrdlo (1.4) nadväzuje vnútorné 
nosné duté teleso (2.1) ionizačnej vložky so sústa-
vou vnútorných polarizačných turbulentných elek-
tród (3) s kladným a záporným elektródovým po-
tenciálom. Na vonkajšie hrdlo (1.3) nadväzuje kryt 
(5) ionizačnej vložky so sústavou vonkajších po- 
larizačných turbulentných elektród (4) s kladným  
a záporným elektródovým potenciálom. Sústava 
vonkajších polarizačných turbulentných elektród  
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 (4) je uchytená na vonkajšom nosnom dutom tele-
se (2.2) ionizačnej vložky. Na rozhraní vnútorných 
polarizačných turbulentných elektród (3) s kladným 
a záporným elektródovým potenciálom a vonkaj-
ších polarizačných turbulentných elektród (4) s klad-
ným a záporným elektródovým potenciálom je za-
radený turbulentný spojovací retardér (6). 

 

  
 

 
(51) C09D 5/00, B05D 7/00, H05B 3/00 
(21) 166-2019 
(22) 12.11.2019 
(31) CZ2019-36523 U / 33246 U1 
(32) 16.8.2019 
(33) CZ 
(71) ec-therm, s.r.o., Praha, CZ; 
(72) Glatz Andrej, Dipl.-Ing., Praha, CZ; Glogar Jakub, 

Ing., Praha, CZ; 
(54) Vykurovacia farba a vykurovací konštrukčný 

prvok 
(57) Opisuje sa vykurovacia farba a vykurovací kon-

štrukčný prvok, najmä vykurovacej steny či vy-
kurovacieho panelu. Vykurovací konštrukčný pr-
vok, najmä vykurovacia stena či vykurovací pa-
nel, sa skladá z nosného prvku, na ktorom sú pri-
pevnené elektródy, ktoré sú prekryté vykurovaciu 
farbou. Vykurovacia farba obsahuje 10 až 20 
hmotnostných percent spájacej bázy, 50 až 70 
hmotnostných percent vody a 20 až 40 hmot-
nostných percent grafitu. Vykurovacie zariadenia 
sa používajú najmä na ohrev vzduchu, predme-
tov, ľudí, a to tak v priestoroch určených na bý-
vanie, ako aj v komerčných priestoroch a priesto-
roch na chov zvierat. 

 

 
(51) C25D 11/00, B24C 11/00, C22C 23/00, C22F 1/00 
(21) 173-2019 
(22) 22.11.2019 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Kajánek Daniel, Ing., PhD., Čadca, SK; Pastorek 

Filip, Ing., PhD., Štiavnik, SK; Hadzima Brani-
slav, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; Drábiková Juliá-
na, Ing., PhD., Čadca, SK; Pastorková Jana, Ing., 
Štiavnik, SK; Jacková Martina, Ing., Žilina, SK; 

(54) Spôsob kombinovanej povrchovej úpravy hor-
číkových zliatin 

(57) Kombinácia riadeného tryskania a plazmovej elek-
trolytickej oxidácie rieši problém zvýšenej reakti-
vity povrchu po úprave povrchu technológiou ria-
deného tryskania tým, že následne pomocou plaz-
movej elektrolytickej oxidácie (PEO) dochádza  
k vytvoreniu kompaktnej keramickej vrstvy. Pros-
tredníctvom tejto kombinovanej povrchovej úpra-
vy je na povrchu súčiastky zo zliatiny horčíka vy-
tvorená vrstva vyznačujúca sa vyššími mechanic-
kými vlastnosťami, vyššou koróznou odolnosťou  
a úsporou času v porovnaní s PEO vrstvou vytvo-
renou pri rovnakých parametroch na brúsenom 
povrchu. 

 
 

(51) E02D 29/00, E04B 1/00 
(21) 189-2018 
(22) 5.11.2018 
(71) Michel Michal, Bratislava, SK; 
(72) Michel Michal, Bratislava, SK; 
(74) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) Plastová pivnica 
(57) Technické riešenie sa týka plastovej pivnice (1), 

ktorá obsahuje plastovú nádobu (2) v tvare gule 
vytvorenej ako monolit, v hornej časti má umies-
tnený široký krk (3) vybavený otvorom (4) s po-
klopom a schodmi (5) a plášť plastovej nádoby (2) 
v tvare gule je vytvorený zo segmentov (6´´), kto-
rých základom je geometrický tvar segmentov (6´), 
spojených zváraním, pričom zvary (7) sú pevné  
a vodotesné. Segmenty (6´) sú vytvorené ako časť 
guľovej plochy symetrického tvaru podľa pozdĺž-
nej osi a majú geometrický tvar podľa šablóny 
rozvinutého plášťa guľovej plochy, kde bočné čia-
ry sa pretínajú na pozdĺžnej osi a po ich vystrihnutí 
sú vytvorené segmenty (6´´), ktoré majú upravené 
konce na montáž na podstavu a strop rezmi kol-
mými na pozdĺžnu os, pričom výhodne počet seg-
mentov je 21 pri zodpovedajúcom priamom prie-
mete guľovej plochy a podstavu tvorí šesťuholník 
alebo iný vhodný tvar n-uholníka. Na výrobu seg-
mentov (6´´) je použitý polypropylén. Zvar (7) je 
vytvorený tavením polypropylénového drôtu po-
mocou extrudéra. 
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(51) E02D 29/00, E03F 5/00 
(21) 60-2019 
(22) 17.5.2019 
(71) U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice, SK; 
(72) Kozák Marek, Ing., Košice, SK; Lacko Jaroslav, 

Malá Ida, SK; 
(54) Poklop kanalizačnej šachty 
(57) Technické riešenie sa týka poklopu na zabezpeče-

nia inžinierskych a komunikačných sietí, konkrét-
ne bezpečného uzatvárania otvorov kanalizačných 
šachiet na trávnatých plochách a poľnohospodár-
skych pozemkoch. Poklop tvorený telesom (1) po-
klopu sa vyznačuje tým, že je odnímateľný a vy-
robený z betónu. Spodná časť poklopu je vybave-
ná najmenej jedným bezpečnostným žliabkom (2). 
Ďalej sa vyznačuje najmenej jedným odvetrávacím 
otvorom (3), ktorý je umiestnený výhodne do stre-
du poklopu. Do poklopu sú osadené najmenej dve 
rebrienkové kotvy (4). Manipuláciu s telesom (1) 
poklopu umožňuje kľúč (5), ktorý sa vyznačuje 
tým, že pozostáva zo skrutky (6), ku ktorej je prieč-
ne upevnená nosná tyčovina (7), ďalej pozostáva  
z matice (8), ktorej súčasťou je najmenej jeden 
uťahovací pliešok (9), a zo závesného oka (10) vy-
hotoveného výhodne z reťaze. 

  
 
 

(51) E04H 15/00 
(21) 50059-2018 
(22) 8.6.2018 
(71) Zepelin, s.r.o., Trenčín, SK; 
(72) Brezan Juraj, Trenčín, SK; Hodák Henrich, Tren-

čín, SK; Ochodnický Pavol, Trenčín, SK; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Oblúkový vysokotlakový nafukovací nosník 
(57) Oblúkový vysokotlakový nafukovací nosník (1)  

s typickým vnútorným prevádzkovým tlakom v roz-
sahu 100 až 1 000 kPa je vytvorený z bežných ale-
bo modifikovaných požiarnych hadíc, prípadne 
iných priemyselných hadíc alebo tubusov vyrobe-
ných technológiou bezšvového tkania s vnútornou 
neprievzdušnou výstelkou a prípadným vonkajším 
ochranným nánosom, ktorého konce sú uzatvorené 
uzáverom, pričom aspoň jeden uzáver obsahuje 
aspoň jeden napúšťací a/alebo vypúšťací prvok pl-
niaceho média, a konce nosníka (1) sú pevne ulo-
žené vo vzdialenosti menšej, ako je celková dĺžka  
 

 nosníka (1), kde aspoň v jednom úseku svojej dĺž-
ky je nosník (1) vybavený aspoň dvoma susedia-
cimi pevnými bodmi (2) uchytenia, umiestnenými 
v pozdĺžnom smere nosníka (1), vytvorenými na 
povrchu alebo objímkach (5) nosníka (1), pričom 
pevné body (2) uchytenia sú vzájomne prepojené 
aspoň jedným silovým prvkom (3), ktorého priama 
dĺžka medzi pevnými bodmi (2) uchytenia je krat-
šia ako priama dĺžka prostého nosníka (1) medzi 
týmito pevnými bodmi (2) uchytenia. 

  
 
 

(51) F02M 26/00, F02D 23/00, F02D 43/00, F02B 37/00 
(21) 50077-2019 
(22) 11.9.2019 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Puškár Michal, doc. Ing., PhD., Trnava pri Labor-

ci, SK; 
(54) Systém pneumatického fázovania spaľovania 

na redukciu emisií spaľovacích motorov 
(57) Systém pneumatického fázovania spaľovania na 

redukciu emisií spaľovacích motorov pozostáva  
z nasávacieho potrubia (2) so vzduchovým filtrom 
(3) a snímačom (4) tlaku vzduchu, ktoré je zaúste-
né do turbokompresora (5), a z výfukového potru-
bia (6) s katalyzátorom (7) a filtrom (8) pevných 
častíc, pričom výfukové potrubie (6) je spojené  
s turbokompresorom (5) a zároveň pomocou ERG 
ventilu (9) s nasávacím potrubím (2). Nasávacie 
potrubie (2) za turbokompresorom (5) je rozdelené 
na motorové potrubie (10) so škrtiacou klapkou (11), 
ktoré je zaústené do nasávacieho kanála HCCI 
motora (1), a kompresorové potrubie (12), ktoré 
ústi do nasávacieho kanála kompresora (13). Vý-
tlačné potrubie (14) kompresora (13) je zaústené 
do zásobníka (15) vzduchu, ktorý je spojený po-
mocou vysokotlakového potrubia (16) so vzdu-
chovou dýzou (17) ústiacou do spaľovacieho prie-
storu HCCI motora (1). 
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(51) F02M 35/00 
(21) 50071-2019 
(22) 30.8.2019 
(71) Technická univerzita Košice, Košice, SK; 
(72) Puškár Michal, doc. Ing., PhD., Trnava pri Labor-

ci, SK; 
(54) Variabilný homogenizačný systém na redukciu 

emisií spaľovacích motorov 
(57) Variabilný homogenizačný systém na redukciu 

emisií spaľovacích motorov pozostáva zo vstup-
ného ejektorového potrubia (2) na nasatie vzduchu 
do ejektora (3), ktorý je spojený s kompresným 
potrubím (4) so vzduchovým zásobníkom (5),  
a nasávacieho potrubia (6) ústiaceho do vzducho-
vého zásobníka (5), do ktorého je zároveň zaúste-
né nasávacie potrubie (7) spaľovacieho motora (1). 
Vo vstupnom ejektorovom potrubí (2) je umies-
tnená primárna škrtiaca klapka (8). V nasávacom 
potrubí (6) sa nachádza sekundárna škrtiaca klapka 
(9) a snímač rýchlosti prúdenia vzduchu (10) a zá-
roveň vo vzduchovom zásobníku (5) je umiestne-
ný snímač tlaku (11). Primárna škrtiaca klapka (8) 
a sekundárna škrtiaca klapka (9) sú ovládané po-
mocou riadiaceho modulu (12) na základe údajov 
zo snímača rýchlosti prúdenia vzduchu (10), sní-
mača tlaku (11) vo vzduchovom zásobníku (5)  
a zároveň množstva dodaného paliva cez vstreko-
vač (13), polohy škrtiacej klapky vstrekovacieho 
systému (14) a hodnôt sondy lambda (15) vo výfu-
kovom potrubí (16) spaľovacieho motora (1). 

 

  
 
 

(51) F16B 17/00, F16B 12/00, E04B 1/00 
(21) 153-2018 
(22) 20.9.2018 
(71) Maňák Jiří, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Maňák Jiří, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spojovací prvok na pravidelné a voľnotvarové 

telesá 
(57) Spojovací prvok na pravidelné a voľnotvarové te-

lesá, vybavený jednoznačným identifikátorom (8), 
pozostáva z úchytiek (6) na pevné pripojenie stien 
plášťa a z úchytiek (4) nosníkov (3), ktoré sú vy-
bavené jednoznačným identifikátorom (7), s otvor-
mi (5) určenými na pevné pripojenie nosníkov (3), 
slúžiacimi na efektívne zostrojenie telies s rôzno-
rodým priestorovým usporiadaním konštrukčných 
prvkov. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) G01D 1/00 
(21) 86-2019 
(22) 19.6.2019 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Babušiak Branko, Ing., PhD., Žilina, SK; Borik 

Štefan, Ing., PhD., Krásno nad Kysucou, SK; 
(54) Bezdrôtový senzor teploty a vlhkosti 
(57) Bezdrôtový senzor teploty a vlhkosti je zložený  

z riadiaceho mikrokontroléra (1), bezdrôtového ko-
munikačného modulu s anténou (2), integrovaného 
senzora teploty a vlhkosti (3), obvodu reálneho ča-
su (4), zdroja elektrického napätia (5) a indikátora 
poklesu elektrického napätia (6). 

 

  
 
 

(51) G01N 5/00 
(21) 141-2019 
(22) 25.9.2019 
(31) CZ2018-35762 U 
(32) 19.12.2018 
(33) CZ 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; Univerzita Tomáše Bati, Zlín, CZ; 
(72) Martinka Jozef, doc. Ing., PhD., Železná Breznica, 

SK; Rantuch Peter, Ing., PhD., Považská Bystrica, 
SK; Balog Karol, prof. Ing., PhD., Ivanka pri Du-
naji, SK; Tomaštík Marek, Mgr., Ph.D., Spytih-
něv, CZ; Konečný Jiří, Ing. et Ing., Ph.D., Uherské 
Hradište, CZ; 

(54) Zariadenie na meranie nasýtenia pohlcovača 
vlhkosti vodou 
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(57) Zariadenie na meranie nasýtenia pohlcovača vlh-
kosti vodou pozostáva z váh (1), na ktorých je 
umiestnený držiak (2), v ktorom je rozoberateľne 
prichytená zberná nádoba (3, ku ktorej je v jej 
dolnej časti pripojený prívod (5) média s obsa-
hom vlhkosti a/alebo kondenzátu a v hornej časti 
zbernej nádoby (3) je pripojený odvod (6) média 
so zníženým obsahom vody. Zberná nádoba (3) 
je naplnená absorpčným materiálom (4). 

 

  
 
 

(51) G01R 15/00, G01R 19/00 
(21) 81-2019 
(22) 10.6.2019 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; Jarabico-
vá Miriam, Ing., Žilina, SK; 

(54) Zapojenie na meranie obojsmerného prúdu 
(57) Zapojenie na meranie obojsmerného prúdu pozos-

táva z obojsmerného meniča (1), snímača prúdu 
(2), zosilňovača (3), bloku (4) usmernenia mera-
ného prúdu, bloku (5) vyhodnotenia smeru toku 
prúdu a procesora (6). Technické riešenie optimál-
ne využíva prevodník procesora (6), teda využíva 
jeho plný rozsah, čím sa dosahuje vyššia presnosť 
merania obojsmerného prúdu. 

 

 
 
 

(51) G01R 27/00 
(21) 50-2019 
(22) 25.4.2019 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Borik Štefan, Ing., PhD., Krásno nad Kysucou, 

SK; Babušiak Branko, Ing., PhD., Žilina, SK; Hi-
kel Milan, Ing., Horné Srnie, SK; 

(54) Impedančný analyzátor 
(57) Impedančný analyzátor je zložený z riadiaceho 

mikrokontroléra (1), integrovaného impedančného 
konvertora (2), digitálneho potenciometra (3), elek-
tronických obvodov (4) na zlepšenie parametrov 
meracieho systému, dátového konvertora (5) na 
pripojenie a komunikáciu s počítačom (9), bloku 
(6) elektronických obvodov na napájanie analógo-
vej časti, bloku (7) elektronických obvodov na na-
pájanie digitálnej časti a svoriek (8) na pripojenie 
vzorky s neznámou impedanciou. Zariadenie je 
napájané z USB konektora počítača (9). 

 

  
 
 

(51) G01R 31/00, G01P 3/00, G01R 23/00 
(21) 50040-2019 
(22) 17.6.2019 
(67) 50029-2019 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Oravec Milan, prof. Ing., PhD., Nová Lesná, SK; 

Draganová Katarína, doc. Ing., PhD., Košice, SK; 
Lipovský Pavol, doc. Ing., PhD., ING-PAED IGIP, 
Banská Bystrica, SK; Šmelko Miroslav, Ing., PhD., 
Gemerská Poloma, SK; Bugár Tibor, doc. Ing., CSc., 
Košice, SK; 

(54) Zariadenie na riadenie sklzu identifikovaním 
magnetického poľa prvkov asynchrónneho mo-
tora s frekvenčným meničom 

(57) Zariadenie na riadenie sklzu identifikovaním mag-
netického poľa prvkov asynchrónneho motora  
s frekvenčným meničom je tvorené prvkom identi-
fikujúcim magnetické pole rotačných a elektric-
kých prvkov asynchrónneho motora, analytickým 
prvkom, ktorý vypočíta charakteristické frekven-
cie magnetickej indukcie prvkov asynchrónneho 
motora s frekvenčným meničom a porovnáva zvo-
lenú a identifikovanú frekvenciu na účely defino-
vania sklzu a jeho riadenia. Riadiaci prvok sklzu 
asynchrónneho motora reguluje vstupné parametre 
frekvenčného meniča. Jednotlivé prvky sú prepo-
jené cez rozhrania káblom. 

 
 

(51) G01R 33/00, G01R 29/00, G01V 3/00 
(21) 50019-2019 
(22) 7.3.2019 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Lipovský Pavol, doc. Ing., PhD., ING-PAED IGIP, 

Banská Bystrica, SK; Šmelko Miroslav, Ing., PhD., 
Gemerská Poloma, SK; Draganová Katarína, doc. 
Ing., PhD., Košice, SK; Oravec Milan, prof. Ing., 
PhD., Nová Lesná, SK; 

(54) Merací stôl na snímanie nízkofrekvenčných mag-
netických polí objektov 
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(57) Merací stôl na snímanie nízkofrekvenčných mag-
netických polí objektov je možné zaradiť do oblas-
ti merania magnetických veličín, konkrétne do ob-
lasti merania magnetickej indukcie nízkofrekvenč-
ného magnetického poľa objektov. Technické rie-
šenie pozostáva z telesa (1) z nemagnetického ma-
teriálu. Na vodorovnej doske telesa (1) je vytvore-
ná ortogonálna súradnicová sústava s počiatkom  
v strede (4) vodorovnej dosky telesa (1). Ortogo-
nálna súradnicová sústava je tvorená mriežkou  
s čiarami (2) v smere osi x a s čiarami (3) v smere 
osi y, ktoré sú vo vzdialenosti (6) s rovnakými ro-
zostupmi záporným aj kladným smerom. Mriežka 
je na priesečníkoch označená značkami (5) na opa-
kované rovnaké umiestnenie meraného telesa a sní-
mačov magnetickej indukcie. Technické riešenie 
umožňuje umiestňovať meraný objekt a magnetic-
ké snímače nízkofrekvenčných magnetických polí 
na mriežku na vodorovnej doske stola. Značky 
mriežky slúžia ako referenčné body na opakované 
merania. 

  
 
 

(51) G02B 26/00, G03B 21/00 
(21) 50025-2019 
(22) 28.3.2019 
(71) KVANT LASERS, s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Dubec Viktor, Dr. techn., Ivanka pri Dunaji, SK; 

Kubošek Pavol, RNDr. CSc., Bratislava, SK; Ma-
žár Michal, Bratislava, SK; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Laserový panel s optickými bankami 
(57) Laserový panel zvyčajne označovaný názvom la-

ser bar pozostáva aspoň z dvoch nezávisle ovláda-
ných zdrojov laserového žiarenia, ktorých statické 
laserové zväzky sa šíria paralelne jedným smerom 
a súčasne je toto zariadenie vybavené motorizova-
nou posuvnou lištou, na ktorej sú umiestnené op-
tické banky obsahujúce optické difrakčné alebo di-
fúzne prvky, ktoré sa pri posune lišty zaraďujú do 
cesty jednotlivým statickým laserovým zväzkom, 
a tým vytvárajú rozličné optické efekty. 

 
 

 

 
 
 

(51) G08G 1/00 
(21) 50093-2019 
(22) 6.11.2019 
(31) CZ2019-36444 U 
(32) 26.7.2019 
(33) CZ 
(71) GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., Praha 9 - 

Satalice, CZ; 
(72) Sedlák Michal, Ing., Úžice, CZ; 
(74) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
(54) Inteligentný ukazovateľ rýchlosti 
(57) Inteligentný ukazovateľ rýchlosti pozostáva z pr-

vej kamerovej jednoty (1), na ktorú je napojený vy-
hodnocovací počítač (2). Ten je spojený s druhou 
kamerovou jednotkou (3), so zobrazovacím pane-
lom (4) a s modemom (5). Modem (5) je bezdrô-
tovo spojený so serverom (6) správcu systému. 

 

  
 
 

(51) G09F 7/00, A47G 1/00, B44C 5/00 
(21) 36-2019 
(22) 20.3.2019 
(71) Rusnáčik Branislav, Bratislava, SK; 
(72) Rusnáčik Branislav, Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Firemná magnetka so zakódovaným informač-

ným obsahom 
(57) Firemná magnetka so zakódovaným informačným 

obsahom pozostáva z nosiča (1) na zadnej strane  
s magnetickou fóliou (2), pričom predná strana no-
siča (1) má informačnú plochu (3) s QR kódom, 
informačnú plochu (4) firemného loga a/alebo tex-
tovú informačnú plochu (5) akcie – sloganu. Pred-
ná strana nosiča (1) má informačnú plochu (6) s we-
bovou stránkou a/alebo reliéfny prvok. 
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(51) H04N 7/00, H04N 5/00, A47G 33/00 
(21) 34-2019 
(22) 20.3.2019 
(71) Huszár Miroslav, Bratislava, SK; 
(72) Huszár Miroslav, Bratislava, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zostava rozlúčkovej videoprezentácie na smú-

točných obradoch 
(57) Zostava rozlúčkovej videoprezentácie na smútoč-

ných obradoch v smútočnej sále alebo v areáli do-
mu smútku s inštalovaným audioportom (3) pozo-
stáva z elektronickej zobrazovacej jednotky (1) 
aspoň s jedným vstupným dátovým portom (2) pre 
dátový nosič (3) smútočnej videoprezentácie. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A23K 50/00  50095-2019 
A47C 21/00  50112-2019 
A61B  5/00  50092-2019 
A61L  2/00      132-2019 
A61L  2/00  50101-2019 
B22D 13/00      182-2019 
B23Q  1/00  50094-2019 
B25J 15/00      162-2019 
B60Q  1/00  50039-2019 

B61D 17/00  50011-2019 
B65D 33/00      136-2019 
B67C  3/00      108-2019 
C02F  1/00      127-2019 
C02F  1/00      126-2019 
C02F  5/00      125-2019 
C09D  5/00      166-2019 
C25D 11/00      173-2019 
E02D 29/00      189-2018 

E02D 29/00        60-2019 
E04H 15/00  50059-2018 
F02M 26/00  50077-2019 
F02M 35/00  50071-2019 
F16B 17/00      153-2018 
G01D  1/00       86-2019 
G01N  5/00      141-2019 
G01R 15/00        81-2019 
G01R 27/00        50-2019 

G01R 31/00  50040-2019 
G01R 33/00  50019-2019 
G02B 26/00  50025-2019 
G08G  1/00  50093-2019 
G09F  7/00        36-2019 
H04N  7/00        34-2019 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
8693 B29C 70/00 
8694 B65F  1/00 
8695 E06B  3/00 
8696 E06B  3/00 
8697 F16L 37/00 

8698 B60P  3/00 
8699 B65D 88/00 
8700 A63B 41/00 
8701 A45D 29/00 
8702 A61B 13/00 

8703 A63B 69/00 
8704 A62C  3/00 
8705 B61K  9/00 
8706 F25C  3/00 
8707 E04B  9/00 

8708 G01N 21/00 
8709 E05B 27/00 

 
 

(51) A45D 29/00 
(11) 8701 
(21) 50030-2019 
(22) 24.4.2019 
(31) CZ2018-34926 U 
(32) 3.5.2018 
(33) CZ 
(45) 3.3.2020 
(47) 20.1.2020 
(73) Blažek Glass s.r.o., Poděbrady, CZ; 
(72) Zdobinská Lenka, Ing., Poděbrady, CZ; 
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Pilník na leštenie alebo pilovanie nechtov 

 
 

(51) A61B 13/00 
(11) 8702 
(21) 23-2019 
(22) 27.2.2019 
(45) 3.3.2020 
(47) 20.1.2020 
(73) MEDI-TOR, s.r.o., Rimavská Sobota, SK; 
(72) Torma Gabriel, MUDr., Rimavská Sobota, SK; 
(54) Tvarovaná lekárska špachtľa 

 
 

(51) A62C 3/00, A62C 25/00, A62C 27/00 
(11) 8704 
(21) 59-2019 
(22) 20.5.2019 
(45) 3.3.2020 
(47) 21.1.2020 
(73) Hnilicová Michaela, Ing., PhD., Zvolen, SK; 
(72) Hnilicová Michaela, Ing., PhD., Zvolen, SK; Hni-

lica Richard, doc. Ing., PhD., Zvolen, SK; Chro-
mek Ivan, doc. Ing., PhD., Zvolen, SK; Dado Mi-
roslav, Ing. Mgr., PhD., Banská Bystrica, SK; Kvoč-
ka Stanislav, Ing., ArtD., Zvolen, SK; Matej Jaro-
slav, Ing., PhD., Banská Bystrica, SK; Messinge-
rová Valéria, prof. Ing., PhD., Zvolen, SK; 

(54) Protipožiarny adaptér na lesný kolesový ťahač 
 
 

(51) A63B 41/00, A63B 43/00 
(11) 8700 
(21) 22-2019 
(22) 27.2.2019 
(45) 3.3.2020 
(47) 20.1.2020 
(73) Gálik Jozef, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Gálik Jozef, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Postrehová pomôcka 

 
 
 

(51) A63B 69/00, A63C 19/00, A63B 67/00, 
 A63B 22/00, A63B 23/00 
(11) 8703 
(21) 234-2018 
(22) 19.12.2018 
(45) 3.3.2020 
(47) 20.1.2020 
(73) HDTS, a.s., Stupava, SK; 
(72) Čupa Pavol, Ing., Lozorno, SK; 
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Vysokorýchlostný korčuliarsky trenažér s po-

hyblivým korčuliarskym pásom 
 
 

(51) B29C 70/00, E04C 5/00 
(11) 8693 
(21) 50099-2018 
(22) 16.10.2018 
(45) 3.3.2020 
(47) 10.1.2020 
(67) 50056-2018 
(73) Budáč Peter, Detva, SK; 
(72) Budáč Peter, Detva, SK; 
(54) Zariadenie na výrobu kompozitných tyčí, kto-

ré môžu byť plné alebo môžu mať plné alebo 
duté jadro 

 
 

(51) B60P 3/00, B67D 1/00 
(11) 8698 
(21) 164-2018 
(22) 8.10.2018 
(45) 3.3.2020 
(47) 14.1.2020 
(73) Pivovar Trogár, s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Wolf Martin, Ing., Nitra, SK; 
(74) LAWS, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na upevnenie suda s nápojom na gol-

fový vozík 
 
 

(51) B61K 9/00, E01B 35/00 
(11) 8705 
(21) 50013-2019 
(22) 22.2.2019 
(45) 3.3.2020 
(47) 24.1.2020 
(73) Welding, s.r.o., Topoľčany, SK; 
(72) Grman Martin, Ing., Kuzmice, SK; Macejka Mar-

tin, Ing., Piešťany, SK; Kabát Matej, Ing., Piešťa-
ny, SK; 

(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Zariadenie na kontrolu priestorového tvaru ko-

ľajníc 
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(51) B65D 88/00 
(11) 8699 
(21) 41-2019 
(22) 5.4.2019 
(45) 3.3.2020 
(47) 14.1.2020 
(73) UNIPAS spol. s r. o., Koš, SK; 
(72) Kara Maroš, Ing., Prievidza, SK; 
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
(54) Prepravný skladací kontajner 

 
 

(51) B65F 1/00, B65D 88/00 
(11) 8694 
(21) 50029-2019 
(22) 9.4.2019 
(45) 3.3.2020 
(47) 13.1.2020 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Szabo Stanislav, Dr. h. c. doc. Ing., PhD., MBA, 

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

(54) Kontajner na sypký a kusový materiál s vý-
klopným vekom s pravouhlým ramenom 

 
 

(51) E04B 9/00, E04B 1/00 
(11) 8707 
(21) 153-2017 
(22) 3.7.2017 
(45) 3.3.2020 
(47) 30.1.2020 
(73) Pavlenda Milan, Ing., Krupina, SK; 
(72) Pavlenda Milan, Ing., Krupina, SK; 
(54) Vložka medzi nosníky železobetónových stro-

pov budov 
 
 

(51) E05B 27/00, E05B 35/00 
(11) 8709 
(21) 50018-2018 
(22) 14.3.2018 
(31) CZ2017-34342 U 
(32) 13.11.2017 
(33) CZ 
(45) 3.3.2020 
(47) 30.1.2020 
(73) ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Rych-

nov nad Kněžnou, CZ; 
(72) Remeň Roman, Ing., Žiar nad Hronom, SK; 
(74) KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s., Bratislava, SK; 
(54) Kombinácia valcovej uzamykacej vložky a kľú-

ča, kľúč, valcová uzamykacia vložka a poloto-
var kľúča 

 
 

(51) E06B 3/00, E04F 21/00, E04G 25/00, E06B 1/00 
(11) 8695 
(21) 50034-2019 
(22) 2.5.2019 
(45) 3.3.2020 
(47) 13.1.2020 
 
 
 

(73) Medveď Peter, Bratislava, SK; 
(72) Medveď Peter, Bratislava, SK; 
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(54) Rozpera pre montážnikov 

 
 

(51) E06B 3/00, E04D 13/00, E06B 5/00 
(11) 8696 
(21) 50035-2019 
(22) 9.5.2019 
(31) CZ2018-34975 U 
(32) 20.5.2018 
(33) CZ 
(45) 3.3.2020 
(47) 13.1.2020 
(73) České vysoké učení technické v Praze, Praha 6 - 

Dejvice, CZ; 
(72) Tywoniak Jan, prof. Ing., CSc., Čerčany, CZ; 
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Konštrukčný systém strešného okna 

 
 

(51) F16L 37/00, F16L 23/00 
(11) 8697 
(21) 46-2019 
(22) 23.4.2019 
(45) 3.3.2020 
(47) 14.1.2020 
(73) Protherm Production s.r.o., Skalica, SK; VAILLANT 

GmbH, Remscheid, DE; 
(72) Kovár Stanislav, Ing., Hlboké, SK; Vyskočilová 

Martina, Ing., Holíč, SK; 
(54) Vodotesný rozoberateľný spoj 

 
 

(51) F25C 3/00, F25B 30/00 
(11) 8706 
(21) 50069-2018 
(22) 16.7.2018 
(45) 3.3.2020 
(47) 24.1.2020 
(73) ABC Food Machinery, spol. s r.o., Bratislava, SK; 
(72) Švingál Juraj, Ing., Bratislava, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Zapojenie chladiaceho systému klziska a spô-

sob delenia výkonu chladiaceho systému 
 
 

(51) G01N 21/00, G08B 17/00 
(11) 8708 
(21) 43-2019 
(22) 5.4.2019 
(45) 3.3.2020 
(47) 30.1.2020 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

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

SK; Rantuch Peter, Ing., PhD., Považská Bystrica, 
SK; Balog Karol, prof. Ing., PhD., Ivanka pri Du-
naji, SK; 

(54) Spôsob stanovenia útlmových plôch dymu pri 
minimálne troch vlnových dĺžkach žiarenia 
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(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A45D 29/00  8701 
A61B 13/00  8702 
A62C  3/00  8704 
A63B 41/00  8700 
A63B 69/00  8703 

B29C 70/00  8693 
B60P  3/00  8698 
B61K  9/00  8705 
B65D 88/00  8699 
B65F  1/00  8694 

E04B  9/00  8707 
E05B 27/00  8709 
E06B  3/00  8695 
E06B  3/00  8696 
F16L 37/00  8697 

F25C  3/00  8706 
G01N 21/00  8708 
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MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
5610 27.01.2020 
5616 05.01.2020 
5642 12.01.2020 
5698 21.01.2020 
5830 29.01.2020 
6432 05.06.2019 
6498 11.06.2019 

6597 10.06.2019 
6615 18.06.2019 
6753 04.06.2019 
6754 11.06.2019 
7379 18.06.2019 
7406 24.06.2019 
7416 24.06.2019 

7421 11.06.2019 
7423 30.06.2019 
7429 26.06.2019 
7538 11.06.2019 
7541 29.06.2019 
7607 30.06.2019 
7652 09.06.2019 

7668 01.06.2019 
7669 01.06.2019 
7685 04.06.2019 
7686 04.06.2019 

 
 
 
 
 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
6556 E04C  5/00 
6663 E01F 15/00 
6664 E01F 15/00 
6666 B65H 75/00 
6703 C09D  5/00 
6717 E01F 15/00 

6718 E01F 15/00 
6719 E01F 15/00 
6794 E04B  1/00 
6827 G06Q 10/00  
6834 E02B 11/00 
6839 E02B 13/00 

6874 C04B 18/00 
7593 B02C 13/00 
7619 B02C 23/00 
7626 G01B 11/00 
7693 B60L  3/00 
7730 B60K  5/00  

7747 E03D  3/00 
7801 D04H  5/00 
7962 F17D  1/00 

 
 

(51) B02C 13/00, B02C 18/00, B29B 11/00 
(11) 7593 
(21) 27-2016 
(22) 7.3.2016 
(73) Melli Interiéry, s.r.o., Horná Potôň, SK; 
(54) Spôsob výroby recyklovaných PUR blokov s rov-

nomernou objemovou hmotnosťou a zariade-
nie na jeho vykonanie 

 
 

(51) B02C 23/00, B29B 17/00, D01G 11/00, D21B 1/00 
(11) 7619 
(21) 50007-2016 
(22) 15.1.2016 
(73) Češko Vladimír, Ing., Beluša, SK; 
(54) Spôsob a zariadenie na spracovanie filtračné-

ho materiálu, výrobok získaný uvedeným spô-
sobom 

 
 

(51) B60K 5/00, B62D 21/00, F41H 7/00 
(11) 7730 
(21) 41-2016 
(22) 14.4.2016 
(73) Kerametal, s.r.o., Bratislava, SK;  
(54) Konštrukcia rámového uloženia motora v ob-

rnenom vozidle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) B60L 3/00, B60L 50/00, B60L 15/00, B60K 1/00, 
 B60W 10/00, B60W 20/00 
(11) 7693 
(21) 5006-2016 
(22) 5.2.2016 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(54) Elektronická riadiaca jednotka procesov pre 

elektrické vozidlo 
 
 

(51) B65H 75/00, H02G 1/00 
(11) 6666 
(21) 47-2013 
(22) 13.3.2013 
(73) FibreComponents, s.r.o., Trhová Hradská, SK; 
(54) Modulárne úložné zariadenie 

 
 

(51) C04B 18/00, C04B 28/00 
(11) 6874 
(21) 38-2013 
(22) 5.3.2013 
(73) Čáslava František, Ing., Brno, CZ; 
(54) Stavebné prvky 

 
 

(51) C09D 5/00, C09D 1/00 
(11) 6703 
(21) 50122-2012 
(22) 31.12.2012 
(73) Rusňák Matej, Smižany, SK; 
(54) Hmota na povrchovú úpravu a jej použitie 
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(51) D04H 5/00, D01G 11/00, D21B 1/00, 
 B02C 23/00, B29B 17/00 
(11) 7801 
(21) 50006-2016 
(22) 15.1.2016 
(73) Češko Vladimír, Ing., Beluša, SK; 
(54) Spôsob a zariadenie na spracovanie filtračné-

ho materiálu, výrobok získaný uvedeným spô-
sobom 

 
 

(51) E01F 15/00 
(11) 6719 
(21) 50046-2013 
(22) 9.5.2013 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
(54) Obojstranné zvodidlo pre stredné deliace pásy 

cestných komunikácií 
 
 

(51) E01F 15/00 
(11) 6718 
(21) 50045-2013 
(22) 9.5.2013 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
(54) Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rých-

lostných komunikácií 
 
 

(51) E01F 15/00 
(11) 6717 
(21) 50044-2013 
(22) 9.5.2013 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
(54) Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rých-

lostných komunikácií 
 
 

(51) E01F 15/00 
(11) 6664 
(21) 50097-2012 
(22) 31.10.2012 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
(54) Jednostranné zvodidlo pre krajnice cestných ko-

munikácií 
 
 

(51) E01F 15/00 
(11) 6663 
(21) 50096-2012 
(22) 31.10.2012 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
(54) Zvodidlo 

 
 

(51) E02B 11/00, E02D 31/00 
(11) 6834 
(21) 114-2013 
(22) 20.6.2013 
(73) PlanetFuturum s.r.o., Košice, SK; 
(54) Systém na regulovanie výšky hladiny podzem-

nej vody 
 
 
 
 
 
 

(51) E02B 13/00, E02B 3/00 
(11) 6839 
(21) 100-2013 
(22) 4.6.2013 
(73) PlanetFuturum s.r.o., Košice, SK; 
(54) Systém na zadržiavanie odtoku dažďových vôd 

a revitalizácie zhutnenej pôdy na svahu 
 
 

(51) E03D 3/00 
(11) 7747 
(21) 5014-2016 
(22) 17.3.2016 
(73) Pancurák František, Prešov, SK; 
(54) Konštrukčné usporiadanie výstupu tlakového 

splachovača záchodových mís s rázovou vlnou 
splachovania 

 
 

(51) E04B 1/00, E04B 2/00, E04F 13/00 
(11) 6794 
(21) 50014-2013 
(22) 19.2.2013 
(73) LIKO-S, a. s., Slavkov u Brna, CZ; 
(54) Obvodový plášť budov 

 
 

(51) E04C 5/00, E04G 21/00, E04B 1/00 
(11) 6556 
(21) 5002-2013 
(22) 18.1.2013 
(73) Franta Zdeněk, Ing., Brno, CZ; Pokorná Jana, Ing., 

Brno, CZ; 
(54) Montážna stavbárska súprava, obzvlášť na kot-

venie kotevných tŕňov 
 
 

(51) F17D 1/00, F17D 5/00, G01M 3/00 
(11) 7962 
(21) 134-2016 
(22) 1.12.2016 
(73) Trebichalský Pavol, Ing., PhD., Nitra, SK; Tomáš 

Ján, prof. Ing., CSc., Nitra, SK; 
(54) Zariadenie na bezpečný prietok špecifických 

plynov v potrubiach a spôsob na zabezpečenie 
tohto bezpečného prietoku 

 
 

(51) G01B 11/00, G01B 21/00 
(11) 7626 
(21) 5005-2016 
(22) 5.2.2016 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(54) Merací prípravok na meranie geometrických 

parametrov osovo symetrických rotačných sú-
čiastok z tenkých plechov v závislosti na plošnej 
anizotropii materiálu a spôsob merania 

 
 

(51) G06Q 10/00 
(11) 6827 
(21) 5021-2013 
(22) 4.4.2013 
(73) Česká pošta, s.p., Praha 1, CZ; Kubištová & Co., 

v.o.s., Praha 7 - Trója, CZ;  
(54) Zapojenie na mimosúdne vymáhanie pohľadá-

vok 
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(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
B02C 13/00  7593 
B02C 23/00  7619 
B60K  5/00  7730 
B60L  3/00  7693 
B65H 75/00  6666 
C04B 18/00  6874 

C09D  5/00  6703 
D04H  5/00  7801 
E01F 15/00  6719 
E01F 15/00  6664 
E01F 15/00  6663 
E01F 15/00  6718 

E01F 15/00  6717 
E02B 11/00  6834 
E02B 13/00  6839 
E03D  3/00  7747 
E04B  1/00  6794 
E04C  5/00  6556 

F17D  1/00  7962 
G01B 11/00  7626 
G06Q 10/00  6827 
 

 
 
 
 
 
 
 
PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
 
 

(11) 7618 
(21) 14-2016 
(73) HI - TI s.r.o., Mokrance, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Hiľovský Roman, Mokrance, SK; Timko Štefan, 

Jasov, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 18.2.2020 

 
 

(11) 8070 
(21) 1-2017 
(73) ENZA, s.r.o., Čadca, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 6.2.2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
TC2K Zmeny mien 
 
 

(11) 5862 
(21) 5067-2010 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 30.1.2020 

 
 

(11) 5863 
(21) 5068-2010 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 30.1.2020 

 
 

(11) 6021 
(21) 50039-2011 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 30.1.2020 

 
 

(11) 6022 
(21) 50038-2011 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 30.1.2020 

 
 

(11) 6663 
(21) 50096-2012 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 30.1.2020 

 
 

(11) 6664 
(21) 50097-2012 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 30.1.2020 

 
 

(11) 6717 
(21) 50044-2013 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 30.1.2020 

 
 

(11) 6718 
(21) 50045-2013 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 30.1.2020 

 
 

(11) 6719 
(21) 50046-2013 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 30.1.2020 

 
 

(11) 6957 
(21) 50112-2013 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 30.1.2020 
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(11) 7022 
(21) 50128-2013 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 30.1.2020 

 
 

(11) 8583 
(21) 50130-2018 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 30.1.2020 

 
 

(11) 8585 
(21) 50129-2018 
(73) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 30.1.2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

alebo prechode 

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

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

 
 
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)
 
28705 25/03.11 
28706 11/03.00 
28707 21/01.08 

28708 19/08.03 
28709 02/02.02 

 
 

 12 (51) 02/02.02 
(11) 28709 
(15) 11.2.2020 
(18) 1.8.2024 
(21) 70-2019 
(22) 1.8.2019 
(72) Žiaková Marina, Mgr., Bratislava, SK; 
(73) Žiaková Marina, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Oblečenie UFO (sukňa, nohavice, šaty) 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je oble-

čenie. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 
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1.5 

  
1.6 

  
1.7 

  
1.8 

  
1.9 

  
1.10 
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1.11 

  
1.12 

  
1.13 

  
1.14 

  
1.15 

  
1.16 
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1.17 

  
1.18 

  
1.19 

  
1.20 

  
1.21 

  
1.22 
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 12 (51) 11/03.00 
(11) 28706 
(15) 10.2.2020 
(18) 26.6.2024 
(21) 57-2019 
(22) 26.6.2019 
(72) Široký Viliam, akademický maliar, Nitra, SK; 
(73) Široký Viliam, akademický maliar, Nitra, SK; 
(74) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Medaila za pôrod 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je medaila. 
(28) 2 
(55) 

  
1.1 

 

  
2.1 

  
2.2 

 

  
2.3 

 
 

 12 (51) 19/08.03, 32/00.00 
(11) 28708 
(15) 10.2.2020 
(18) 20.12.2024 
(21) 108-2019 
(22) 20.12.2019 
(72) Prček Peter, Den Haag, NL; 
(73) PENAM SLOVAKIA, a.s., Nitra, SK; 
(74) GIRMAN IP Management, Nitra, SK; 
(54) Logo a etiketa na obal potravinárskeho výrobku 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je logo, 

grafický symbol a zároveň ako etiketa na obaloch 
potravinárskych výrobkov. 

(28) 2 
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(55) 

  
1.1 

 

  
2.1 

 
 

 12 (51) 21/01.08 
(11) 28707 
(15) 10.2.2020 
(18) 23.10.2024 
(21) 93-2019 
(22) 23.10.2019 
(72) Tóth Adam, Mgr. art., Bratislava, SK; 
(73) Tóth Adam, Mgr. art., Bratislava, SK; 
(54) Drevená skladačka – suvenír 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je skladač-

ka – suvenír. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 

  
1.3 

 

  
1.4 



114 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2020 - SK (zapísané dizajny)  
 

  
1.5 

 
 

 12 (51) 25/03.11 
(11) 28705 
(15) 7.2.2020 
(18) 23.10.2024 
(21) 92-2019 
(22) 23.10.2019 
(72) Tóth Adam, Mgr. art., Bratislava, SK; 
(73) Tóth Adam, Mgr. art., Bratislava, SK; 
(54) Poštová schránka pre obytný komplex Avion 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je poštová 

schránka. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(51) (11) (51) (11) 
 
02/02.02  28709 
11/03.00  28706 
19/08.03  28708 

21/01.08  28707 
25/03.11  28705 
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FG4Q Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu zverejnenia 
 
 
(11) (51) 
 
28687 12/16.08 
 
 
 

 12 (51) 12/16.08, 12/16.06 
(11) 28687 
(21) 63-2019 
(45) 5.11.2019 
(73) MAN Truck & Bus SE, München, DE; 
(54) Interiér a exteriér pre vozidlá 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo 

na ktorom bude aplikovaný, je určený ako interiér 
a exteriér pre vozidlá. 

(28) 52 
 Oznámenie o zápise dizajnu do registra vo Ves-

tníku ÚPV SR č. 11/2019 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 
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1.6 

  
1.7 

  
1.8 

  
2.1 

  
2.2 

 

 

 
2.3 
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2.4 

  
2.5 

  
2.6 

  
2.7 

  
2.8 

  
3.1 
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3.2 

  
3.3 

  
3.4 

  
3.5 

  
3.6 

  
3.7 

 

  
3.8 

 

  
4.1 
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4.2 

  
4.3 

 

 
4.4 

  
4.5 

  
4.6 

  
4.7 

  
4.8 

 

 
5.1 

 

 
5.2 
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5.3 

 

  
 

5.4 

  
5.5 

 

  
5.6 

  
5.7 

 

 
5.8 

 

 
6.1 

 

 
6.2 

 

 
6.3 

  
6.4 
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6.5 

  
6.6 

  
6.7 

 

 
6.8 

  
7.1 

 

  
7.2 

 

 

 
7.3 

  
7.4 

  
7.5 

  
7.6 

  
7.7 
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7.8 

 

 
8.1 

 

 
8.2 

 

 
8.3 

  
8.4 

  
8.5 

 

 
8.6 

  
8.7 

 

 
8.8 

 

 
9.1 
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9.2 

 

 
9.3 

  
9.4 

 

 
9.5 

 

 
9.6 

  
9.7 

 

 
9.8 

 

 
10.1 

 

 
10.2 

 

 
10.3 

  
10.4 

 

 
10.5 

 

 
10.6 

  
10.7 
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10.8 

 

 
11.1 

 

 
11.2 

 

 
11.3 

  
11.4 

 

 
11.5 

 

 
11.6 

  
11.7 

 

 
11.8 

  
12.1 

  
12.2 

 

 
12.3 

  
12.4 

  
12.5 
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12.6 

  
12.7 

 

 

 
12.8 

 

  
13.1 

  
13.2 

  
13.3 

  
13.4 

  
13.5 
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13.6 

  
13.7 

  
13.8 

  
14.1 

  
14.2 

  
14.3 

  
14.4 

  
14.5 
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14.6 

 

  
14.7 

 

  
14.8 

  
15.1 

  
15.2 

  
15.3 
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15.4 

  
15.5 

  
15.6 

  
15.7 

  
15.8 

  
16.1 
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16.2 

  
16.3 

  
16.4 

  
16.5 

  
16.6 

  
16.7 
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16.8 

  
17.1 

  
17.2 

  
17.3 

  
17.4 

  
17.5 

  
17.6 
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17.7 

  
18.1 

  
18.2 

  
18.3 

  
18.4 

  
18.5 

  
18.6 
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18.7 

  
19.1 

 

 
19.2 

  
19.3 

 

 
19.4 

  
19.5 

  
19.6 

 

 
19.7 

  
19.8 

 

 
20.1 

 

 
20.2 

 

 
20.3 
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20.4 

  
20.5 

  
20.6 

  
20.7 

 

 
20.8 

 

 
21.1 

  
21.2 

 

 
21.3 

  
21.4 

 

 
21.5 
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21.6 

  
21.7 

 

 
21.8 

  
22.1 

  
22.2 

  
22.3 

  
22.4 

  
22.5 
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22.6 

  
22.7 

  
22.8 

  
23.1 

  
23.2 

  
23.3 

  
23.4 

  
23.5 
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23.6 

  
23.7 

  
23.8 

  
24.1 

  
24.2 

  
24.3 

  
24.4 

  
24.5 
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24.6 

  
24.7 

  
24.8 

  
25.1 
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25.6 
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25.7 

  
25.8 

  
26.1 

 

  
26.2 

  
26.3 

  
26.4 

 

  
26.5 
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26.6 
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26.8 
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27.6 

  
27.7 

  
27.8 

 

 
28.1 

 

 
28.2 

 

 
28.3 

  
28.4 

 

 
28.5 

 

 
28.6 
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28.8 

 

 
29.1 
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29.6 

  
29.7 
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30.5 

 

 

  
30.6 
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31.4 

  
31.5 
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31.7 

  
31.8 
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37.6 

  
37.7 

  
37.8 

  
38.1 

  
38.2 
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39.8 
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40.5 

 

 
40.6 
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40.8 

  
41.1 
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41.3 
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42.6 

  
42.7 

 

  
42.8 
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47.2 

 

 
47.3 

  
47.4 

  
47.5 

  
47.6 

  
47.7 

 

 
47.8 

 

  
48.1 

 

  
48.2 

 

 

 
48.3 
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51.7 
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52.2 
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52.8 

 
 
 
 
(51) (11) 
 
12/16.08  28687 
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MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) (58) (11) (58) 
 
27029 01.06.2019 
27584 09.06.2019 
27598 08.06.2019 

28083 13.06.2019 
28089 30.06.2019 

 
 
 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) (11) (51) 
 
27229 05/06.00 
27230 05/06.00 
27647 09/05.08  
28130 09/03.01  

28147 06/08.00  
28173 19/08.05  
28233 06/01.14  

 
 

 8 (51) 05/06.00, 12/99.00 
(11) 27229 
(15) 27.4.2006 
(18) 12.9.2025 
(21) 86-2005 
(22) 12.9.2005 
(73) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Brati-

slava, SK;  
(54) Svetloodrazová fólia na tabuľku s evidenčným 

číslom motorových a prípojných vozidiel III 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený predstavu-

je svetloodrazovú fóliu na tabuľku s evidenčným 
číslom motorových a prípojných vozidiel, ktorá je 
určená na prednú i zadnú alebo len na prednú, prí-
padne len na zadnú identifikáciu a evidenciu cest-
ných motorových vozidiel na dopravu osôb alebo 
vecí a/alebo prípojných a zvláštnych vozidiel. 

 
 

 8 (51) 05/06.00, 12/99.00 
(11) 27230 
(15) 28.4.2006 
(18) 13.9.2025 
(21) 87-2005 
(22) 13.9.2005 
(73) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Brati-

slava, SK;  
(54) Svetloodrazová tabuľka s evidenčným číslom 

motorových a prípojných vozidiel 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, predsta-

vuje svetloodrazovú tabuľku s evidenčným číslom 
motorových a prípojných vozidiel, ktorá je určená 
na vonkajšiu identifikáciu a evidenciu cestných 
motorových vozidiel určených na dopravu osôb 
alebo vecí, a/alebo prípojných a zvláštnych vozi-
diel. 

 
 
 
 

 10 (51) 06/01.14 
(11) 28233 
(15) 7.3.2016 
(18) 28.12.2025 
(21) 78-2015 
(22) 28.12.2015 
(73) Spinergo SK a.s., Prešov, SK;  
(54) Stabilizačný čapový mechanizmus 
 Určenie výrobku: 
 Výrobkom, v ktorom je dizajn stelesnený, je sta-

bilizačný čapový mechanizmus, určený pre kan-
celárske stoličky. 

 
 

 10 (51) 06/08.00 
(11) 28147 
(15) 27.4.2015 
(18) 30.1.2025 
(21) 5002-2015 
(22) 30.1.2015 
(73) Pospíšil Matej, Mgr. art., Bratislava, SK;  
(54) Vešiak 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je vešiak 

na všestranné využitie v domácnosti. 
 
 

 10 (51) 09/03.01 
(11) 28130 
(15) 24.2.2015 
(18) 12.12.2024 
(21) 5024-2014 
(22) 12.12.2014 
(73) DS Smith Turpak Obaly, a.s., Martin, SK;  
(54) Stojan - obal 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na 

ktorom bude aplikovaný, je určený ako stojan 
alebo obal na fľaškové a podobné výrobky. 
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 9 (51) 09/05.08 
(11) 27647 
(15) 28.5.2010 
(18) 1.3.2025 
(21) 12-2010 
(22) 1.3.2010 
(73) LEDO plus d.o.o., Zagreb, HR;  
(54) Obalový kontajner na zmrzlinu 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok - obalový kontajner na zmrzlinu - slúži 

na balenie a prepravu mrazených výrobkov, najmä 
zmrzliny. 

 
 
 

 10 (51) 19/08.05 
(11) 28173 
(15) 10.8.2015 
(18) 15.5.2025 
(21) 22-2015 
(22) 15.5.2015 
(73) Východoslovenská energetika a.s., Košice, SK;  
(54) Karta výhod 
 Určenie výrobku: 
 Výrobkom, v ktorom je dizajn stelesnený, je gra-

fická úprava KARTY VÝHOD, ktorá je určená 
na využitie bonusov, zliav a asistenčných služieb 
pre jej používateľa. 

 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) 
 
05/06.00  27229 
05/06.00 27230 
06/01.14  28233 
06/08.00  28147 

09/03.01  28130 
09/05.08  27647 
19/08.05  28173 

 
 
 
 
 
TC4Q Zmeny mien 
 
 

(11) 28130 
(21) 5024-2014 
(73) DS Smith Turpak Obaly, a.s., Martin, SK;  
(58) 24.2.2020 
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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 2020 sa zatrieďujú podľa verzie 11. vydania triedenia 
NCL (11-2020) platnej od 1. januára 2020. 
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Zverejnené prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
1125-2017 
1247-2017 
    66-2019 
    70-2019 
  575-2019 
  601-2019 
  699-2019 
  700-2019 
  763-2019 
  953-2019 
1169-2019 
1473-2019 
1478-2019 
1483-2019 
1526-2019 
1527-2019 
1696-2019 
1705-2019 
1879-2019 
1888-2019 
1964-2019 
1967-2019 
1975-2019 
2057-2019 
2063-2019 
2065-2019 
2124-2019 
2261-2019 
2316-2019 
2406-2019 
2423-2019 
2443-2019 
2445-2019 
2495-2019 
2498-2019 
2600-2019 
2601-2019 
2602-2019 
2605-2019 
2608-2019 
2626-2019 
2645-2019 
2679-2019 
2683-2019 
2684-2019 
2687-2019 
2690-2019 
2692-2019 
2695-2019 
2732-2019 

2734-2019 
2739-2019 
2773-2019 
2774-2019 
2778-2019 
2782-2019 
2783-2019 
2784-2019 
2785-2019 
2786-2019 
2792-2019 
2793-2019 
2794-2019 
2795-2019 
2799-2019 
2815-2019 
2821-2019 
2822-2019 
2823-2019 
2824-2019 
2830-2019 
2832-2019 
2833-2019 
2836-2019 
2842-2019 
2843-2019 
2844-2019 
2848-2019 
2859-2019 
2860-2019 
2861-2019 
2863-2019 
2864-2019 
2865-2019 
2871-2019 
2872-2019 
2873-2019 
2874-2019 
2876-2019 
2879-2019 
2882-2019 
2884-2019 
2885-2019 
2888-2019 
2889-2019 
2890-2019 
      2-2020 
      5-2020 
      7-2020 
      8-2020 

  13-2020 
  14-2020 
  20-2020 
  21-2020 
  22-2020 
  23-2020 
  24-2020 
  29-2020 
  38-2020 
  41-2020 
  42-2020 
  44-2020 
  45-2020 
  47-2020 
  49-2020 
  50-2020 
  51-2020 
  53-2020 
  55-2020 
  56-2020 
  57-2020 
  58-2020 
  60-2020 
  61-2020 
  62-2020 
  65-2020 
  68-2020 
  71-2020 
  74-2020 
  77-2020 
  78-2020 
  80-2020 
  88-2020 
  93-2020 
  96-2020 
  97-2020 
  98-2020 
  99-2020 
100-2020 
101-2020 
102-2020 
113-2020 
115-2020 
116-2020 
117-2020 
119-2020 
131-2020 
136-2020 
137-2020 
138-2020 

139-2020 
141-2020 
142-2020 
143-2020 
144-2020 
146-2020 
147-2020 
148-2020 
149-2020 
150-2020 
152-2020 
153-2020 
154-2020 
155-2020 
156-2020 
157-2020 
159-2020 
160-2020 
161-2020 
164-2020 
165-2020 
166-2020 
167-2020 
168-2020 
169-2020 
170-2020 
182-2020 
184-2020 
186-2020 
188-2020 
201-2020 
206-2020 
209-2020 
213-2020 
214-2020 
218-2020 
224-2020 
227-2020 
234-2020 
240-2020 
247-2020 
291-2020 
293-2020 
296-2020 
341-2020 
346-2020 
348-2020 
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(210) 1125-2017 
(220) 3.5.2017 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Cereálne tyčinky; müsli tyčinky; müsli. 

(540) Corny Flapjack 
(550) slovná 
(731) Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA., Lü-

becker Strasse 49-55, D-23611 Bad Schwartau, DE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1247-2017 
(220) 11.5.2017 

 11 (511) 35, 38, 41, 42 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-

ských informácií; komerčné informačné kancelá-
rie; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníc-
tvo; vedenie účtovných kníh; poradenstvo pri or-
ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; poraden-
stvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiá-
lov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; marketingový prieskum; odborné obchod-
né alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
služby porovnávania cien; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; zostavovanie štatistík; mar-
keting; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských kontaktných informácií; optimalizácia in-
ternetových vyhľadávačov na podporu predaja; op-
timalizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia  
a údržba údajov v počítačových databázach; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; online poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov  
a služieb; indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; aktualizácia a údrž-
ba informácií v registroch; zostavovanie zozna-
mov informácií na obchodné alebo reklamné úče-
ly; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama). 
38 - Posielanie správ; telefonická komunikácia; spra-
vodajské kancelárie; komunikácia prostredníctvom 
počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; pre-
nos elektronickej pošty; informácie v oblasti tele-
komunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo iný-
mi elektronickými komunikačnými prostriedka-
mi); poskytovanie priestoru na diskusiu na interne-
te; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie prístupu do databáz; po-
skytovanie priestoru na diskusiu na internete; pre-
nos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; 
poskytovanie diskusných fór online. 
41 - Korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vzdeláva-
nie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; 
informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie 
a vedenie seminárov; online vydávanie elektronic- 
 

kých kníh a časopisov; elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); odborné preškoľovanie; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; 
aktualizovanie počítačového softvéru; obnovovanie 
počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; 
analýzy počítačových systémov; návrh počítačo-
vých systémov; tvorba a udržiavanie webových 
stránok (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti 
počítačových programov; poskytovanie interneto-
vých vyhľadávačov; diaľkové monitorovanie počí-
tačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webo-
vých stránok; poradenstvo v oblasti informačných 
technológií; vedecký výskum; poskytovanie infor-
mácií o počítačových technológiách a programo-
vaní prostredníctvom webových stránok; uchová-
vanie elektronických údajov; externé poskytovanie 
služieb v oblasti informačných technológií; pora-
denstvo v oblasti počítačových technológií; pora-
denstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; tvorba  
a navrhovanie zoznamov informácií z webových strá-
nok pre tretie osoby (informačnotechnologické služ-
by); poradenstvo v oblasti internetovej bezpeč-
nosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; elek-
tronické monitorovanie osobných identifikačných 
údajov na zistenie krádeže identity prostredníc-
tvom internetu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, červená 
(731) nakupujbezpecne.sk, s.r.o., Jána Lačeka 615, 059 18 

Spišské Bystré, SK; 
 
 

(210) 66-2019 
(220) 16.1.2019 

 11 (511) 29, 30, 43 
(511) 29 - Polievky; mäso; ryby (neživé); zeleninové 

šaláty; hydina (mäso); bravčové mäso. 
30 - Sendviče. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); samoobslužné jedálne; reštaurač-
né (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; 
rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna, oranžová 
(731) Šoltés Gabriel, JUDr., LLM, Narcisová 3593/1, 

071 01 Michalovce, SK; 
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(210) 70-2019 
(220) 16.1.2019 

 11 (511) 29, 30, 43 
(511) 29 - Polievky; mäso; ryby (neživé); paradajkový 

pretlak; zeleninové šaláty; lososy (neživé); tuniaky 
(neživé); paradajková šťava na prípravu jedál; hydi-
na (mäso); bravčové mäso. 
30 - Cestoviny; kečup; sendviče; jemné pečivárske 
výrobky; pizza; ravioly; špagety; paradajková omáč-
ka; majonézy; omáčky na cestoviny; cestá na jedlá. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objed-
návku (ketering); samoobslužné jedálne; reštaurač-
né (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; 
rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela,červená, sivá, hnedá 
(731) Šoltés Gabriel, JUDr., LLM, Narcisová 3593/1, 

071 01 Michalovce, SK; 
 
 

(210) 575-2019 
(220) 18.3.2019 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazní-

kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozši-
rovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; vydávanie 
reklamných textov; reklama; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; obchodné informácie a rady spotre-
biteľom pri výbere tovarov a služieb; písanie re-
klamných textov. 
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie 
kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie a vedenie kongresov; informácie o výcho-
ve a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedago-
gická činnosť); organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; praktický výcvik (ukážky); 
organizovanie a vedenie seminárov; online posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); odborné preškoľovanie; individuálne 
vyučovanie; odborné školenia zamerané na odo-
vzdávanie know-how. 
42 - Navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; 
kontrola kvality; výskum a vývoj nových výrob-
kov ( pre zákazníkov). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, čierna 
(731) Remža Jaroslav, Ing., PhD., Karola Adlera 1934/3, 

841 02 Bratislava, SK; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 601-2019 
(220) 19.3.2019 

 11 (511) 8, 9, 13, 16, 18, 20, 21, 25, 35, 41 
(511) 8 - Bodné a sečné zbrane; časti a súčasti bodných 

a sečných zbraní; lovecké nože; puzdrá na nože. 
9 - Teleskopické zameriavače (puškohľady); ďa-
lekohľady. 
13 - Munícia, strelivo; strelné zbrane. 
16 - Tlačoviny; časopisy; noviny; knihy; prospek-
ty; letáky; brožúry; katalógy; zoznamy; adresáre; 
vytlačené programy; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; tlačené reklamné ma-
teriály; tlačiarenské typy (písmená a číslice); tla-
čiarenské štočky; grafické znaky; grafické zobra-
zenia; grafické vzory (tlačoviny). 
18 - Batohy (ruksaky). 
20 - Vypchaté zvieratá; zvieracie rohy; jelenie pa-
rohy; umelecké predmety z dreva, vosku, sadry 
alebo plastov; busty z dreva, vosku, sadry alebo 
plastov; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov. 
21 - Výrobky zo skla a porcelánu s loveckou te-
matikou; 
25 - Obuv; odevy; čiapky; opasky (časti odevov). 
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch (pre tretie osoby); multimediálna reklama  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách; prená-
jom reklamných plôch; reklama; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačoviny, vzorky); online reklama v počítačo-
vej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné sprostredko-
vateľské služby; pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; vydávanie reklamných materiálov; vydáva-
nie reklamných textov; rozširovanie reklamných 
oznamov; obchodné konzultačné a poradenské služ-
by; spracovanie textov; prieskum trhu; rozmnožo-
vanie dokumentov; rozhlasová reklama; televízna 
reklama; služby predplácania novín a časopisov 
(pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; nábor zamestnancov; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu; organizovanie obchodných alebo 
reklamných podujatí zameraných na popularizá-
ciu a prezentáciu lesníctva a životného prostre-
dia; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s pyrotechnikou, s drevom a s nábytkom. 
41 - Vydavateľské služby okrem vydávania re-
klamných a náborových textov; fotografovanie; 
fotografické reportáže; reportérske služby; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích poduja-
tí; školenia; organizovanie vzdelávacích kurzov; 
organizovanie a vedenie prednášok; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie vzdelávacích tréningov; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie odborného vzde-
lávania v oblasti lesníctva a životného prostredia; 
organizovanie zábavných súťaží a spoločenských 
podujatí; online poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania); organizova-
nie lotérií; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická  
činnosť) v oblasti lesníctva; organizovanie podu-
jatí environmentálneho vzdelávania s lesníckym 
zameraním; vzdelávanie lesných pedagógov; vy-
dávanie kníh; športová a kultúrna činnosť; kurzy 
telesného cvičenia; organizovanie a vedenie kon-
certov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní  
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(výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; poskytovanie zariadení na od-
dych a rekreáciu; poskytovanie športovísk; orga-
nizovanie športových súťaží; služby poskytované 
prázdninovými tábormi (zábava); požičiavanie 
športového výstroja (okrem dopravných prostried-
kov). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) HASTIA FOOD, s. r. o., Obchodná 39, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
(740) JANČI & Partners s.r.o., Liptovský Mikuláš, SK; 

 
 

(210) 699-2019 
(220) 3.4.2019 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Počítačový softvér; softvér; softvér pre pre-

vádzku online-obchodov; softvér pre hodnotenie 
správania zákazníkov v online obchodoch; softvér 
pre počítačové hry; sťahovateľné aplikácie na po-
užite v mobilných zariadenia; sťahovateľné zvo-
nenia do mobilných telefónov; elektronické data-
bázy nahraté na nosičoch údajov; počítačové soft-
vérové platformy; počítačové softvérové aplikácie; 
sťahovateľné počítačové programy; softvér pre 
tablety; počítačový softvér na odhad nákladov; po-
čítačový softvér na spracovanie údajov; počítačo-
vý softvér na manažment dokumentov; sťahova-
teľný počítačový softvér pre prenos údajov; sťa-
hovateľný počítačový softvér na spravovanie úda-
jov; počítačový softvér pre elektronické informač-
né tabule; počítačové programy pre elektronické 
systémy registračných pokladní; počítačové pro-
gramy pre manažment projektov; počítačový soft-
vér na spracovanie finančných transakcií; počíta-
čový softvér na aplikáciu a integráciu databáz; ve-
decké prístroje a nástroje; navigačné prístroje a ná-
stroje pre lodnú dopravu; geodetické, fotografické, 
kinematografické, optické prístroje a nástroje; prí-
stroje a nástroje na váženie a meranie; signalizač-
né, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje  
a nástroje; prístroje a nástroje na vedenie, distribú-
ciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo 
ovládanie elektrického prúdu; počítacie stroje; 
magnetické nosiče údajov; počítače; CD; DVD; 
digitálne záznamové médiá; elektronické etikety; 
prístroje na zaznamenávanie, prenos a reprodukciu 
zvuku alebo obrazu; audiovizuálne vyučovacie 
prístroje; audiovizuálne vyučovacie prístroje; na-
hraté CD; nahraté médiá; prístroje na kódovanie 
údajov; dekódovacie prístroje; digitálne prístroje 
na spracovanie signálov; digitálne počítačové vstup-
né a výstupné skenery; digitálne procesory hlaso-
vých signálov; bezdrôtové klávesnice; elektrické 
dekódovacie prístroje; elektronické dekodéry; elek-
tronické interaktívne tabule (whiteboards); elek-
tronické kódovacie prístroje; elektronické notebo-
oky; notebooky (prenosné počítače); snímače čia-
rových kódov; odmagnetizovacie prístroje magne-
tických pások; kódovacie a dekódovacie prístroje  
 

 a nástroje; viacfunkčné klávesnice (počítačový 
hardvér); optické kódovacie prístroje; prístroje na 
rozpoznávanie hlasu; hlasové procesory; procesory 
hovorených signálov; klávesnice; myši (periférne 
zariadenia počítačov); časti a súčasti počítačov; 
počítačové káble; počítačové čipy; počítačové dis-
kety; počítačové servery; počítačový hardvér; po-
čítačové obrazovky; mikropočítače; prenosné po-
čítače; počítačové dotykové obrazovky; monitory 
(počítačový hardvér); touchpady pre počítače; oba-
ly na počítače a tablety; elektronické dokovacie 
stanice počítačový hardvér pre telekomunikácie; 
elektronické agendy; elektronické kalendáre; op-
tické kompaktné disky; audiovizuálne kompaktné 
disky; disketové jednotky počítačový hardvér; ske-
nery (zariadenia na spracovanie dát); USB-kľúče; 
mincové mechanizmy; registračné pokladnice; elek-
tronické platobné terminály; prístroje na triedenie 
peňazí; terminály registračných pokladní; elektro-
nické registračné pokladne; stroje na počítanie  
a triedenie peňazí; čítačky čiarových kódov; sve-
telné reklamné tabule; kódované zákaznícke kre-
ditné karty; magneticky kódované zákaznícke kar-
ty; softvér pre manažment vzťahu so zákazníkom 
[CRM]; počítačový komunikačný softvér pre prí-
stup zákazníkov k informáciám o účte a pre reali-
záciu transakcií zákazníkom. 
16 - Papier; lepenka, kartón; fotografie; písacie po-
treby; kancelárske potreby okrem nábytku; lepidlá 
na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; pí-
sacie potreby; kresliarske potreby a potreby pre 
výtvarných umelcov; učebné a vyučovacie po-
môcky; plastové fólie a vrecká na balenie; tlačia-
renské typy (písmená a číslice); typy (tlačové pís-
mo), štočky; štetce; písacie stroje (elektrické aj ne-
elektrické); vyučovacie pomôcky (okrem prístro-
jov); papierové alebo plastové vrecká na odpadky; 
odličovacie papierové obrúsky; zoraďovače (kan-
celárske potreby); albumy; laminovačky na doku-
menty (kancelárske potreby); atlasy; nálepky alebo 
samolepky na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť; sponky na bankovky; podložky pod pi-
vové poháre; obrazy; obrazy (maľby) zarámované 
alebo nezarámované; ceruzky; útržkové bloky; poš-
tové známky; písací papier; brožúry; knihy; opier-
ky na knihy; kancelárske sponky; obaly na doku-
menty; tlačené vstupenky; papierové alebo lepen-
kové etikety; papierové stolové vlajky; papierové 
trojcípe vlajočky; škatule s farbami (školské po-
môcky); papierové alebo lepenkové obaly na fľaše 
korekčné laky (kancelárske potreby); letáky; tlači-
vá (formuláre); tlače (rytiny); frankovacie stroje na 
kancelárske použitie; zemské glóbusy; blahoprajné 
pohľadnice; gumičky (kancelárske potreby); prí-
ručky; zošívačky (kancelárske potreby); obaly na 
doklady; obaly na súpravy písacích potrieb; kalen-
dáre; nákupné karty (nie na hranie); katalógy; le-
piace pásky na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť; zariadenia na paspartovanie fotografií; 
vrecká do mikrovlnných rúr; kopírovací papier 
(papiernický tovar); papierové podbradníky; zá-
ložky do kníh; kancelárske dierkovače; plastové 
bublinové fólie (na balenie); maliarske štetce; ry-
sovacie perá; zápisníky; šanóny a krúžkové zara-
ďovače (kancelárske potreby); papierové vrecká  
a vrecia na balenie; papierové utierky na tvár; pa-
pierové uteráky; papierové pásky, iné ako do vla-
sov alebo stužkárska galantéria; papierové servítky;  
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papierové vreckovky; pergamenový papier; plagá-
ty; stolové prestieranie z papiera; pohľadnice; pros-
pekty; gumy na gumovanie; pripináčiky; papiero-
vé alebo kartónové škatule; písanky; podložky na 
písanie; stojany na fotografie; pečiatky; atramenty; 
papierové obrusy toaletný papier; papierové pod-
ložky; kartónové obaly; výkresy; časopisy; novi-
ny; tlačené reklamné materiály; papierové alebo 
kartónové reklamné štíty (banery); tlačené reklam-
né tabule z papiera; tlačené reklamné tabule z le-
penky; plastové nákupné tašky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; aktualizovanie 
reklamných materiálov; obchodné alebo podnika-
teľské informácie; poradenstvo pri organizovaní  
a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri pra-
dení podnikov; personálne poradenstvo; zásobo-
vacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); kancelárie zaoberajúce sa 
dovozom a vývozom; účtovníctvo; elektronické spra-
covanie údajov; reklamné agentúry; dražby; prepi-
sovanie správ (kancelárske práce); služby posky-
tované pri premiestňovaní podnikov; zostavovanie 
štatistík; poskytovanie informácií pri príprave  
a realizácii obchodných transakcií; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov 
a služieb; televízna reklama; fotokopírovacie služ-
by; vydávanie reklamných textov; pomoc pri ria-
dení priemyselných alebo obchodných podnikov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; príprava miezd a výplatných listín; marke-
ting; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); online re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; or-
ganizovanie módnych prehliadok na podporu pre-
daja; subdodávateľské služby (obchodné služby); 
nábor zamestnancov; výber zamestnancov pomo-
cou psychologických testov; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; služby 
porovnávania cien; tvorba reklamných filmov; 
rozhlasová reklama; aranžovanie výkladov; sekre-
társke služby; vyhľadávanie sponzorov; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databáz; odkazovacie 
telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); 
telemarketing; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných in-
zerátov; písanie reklamných textov; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; predplatné telekomunikačných 
služieb (pre tretie osoby); rozširovanie vzoriek to-
varov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); roz-
množovanie dokumentov; administratívne spraco-
vanie obchodných objednávok; predvádzanie tova-
rov; reklama pomocou reklamných prospektov; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
veľkoobchodné a maloobchodné služby s kozme-
tickými prípravkami, s toaletnými prípravkami,  
s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutic-
kými prípravkami, s hygienickými výrobkami,  
s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronic-
kými prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými 
materiálmi, so zariadeniami pre prenos a repro-
dukciu zvuku a nosičmi údajov, s počítačovým 
softvérom, s periférnymi zariadeniami počítačov,  
 

so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, s čas-
ťami a súčasťami vozidiel, so zábavnou pyrotech-
nikou, s hodinami, s hudobnými nástrojmi, s pa-
piernickým tovarom a písacími potrebami, s kan-
celárskymi potrebami, s brašnárskym a sedlárskym 
tovarom, s nábytkom, s kobercami, s odevmi,  
s obuvou, s hračkami, so športovými potrebami,  
s potravinami, s nápojmi, s poľnohospodárskymi 
výrobkami, so záhradkárskymi výrobkami, s les-
níckymi výrobkami, s tabakovými výrobkami; veľ-
koobchodné a maloobchodné služby s kozmetic-
kými prípravkami, s toaletnými prípravkami, s pa-
livami (pohonnými hmotami), s farmaceutickými 
prípravkami, s hygienickými výrobkami, s ručný-
mi nástrojmi, s elektrickými a elektronickými prí-
strojmi pre domácnosť, so stavebnými materiálmi, 
so zariadeniami pre prenos a reprodukciu zvuku  
a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom, s pe-
riférnymi zariadeniami počítačov, so sanitárnymi 
zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčasťami 
vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodinami, 
s hudobnými nástrojmi, s papiernickým tovarom  
a písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami, 
s brašnárskym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, 
s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so 
športovými potrebami, s potravinami, s nápojmi,  
s poľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkár-
skymi výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s ta-
bakovými výrobkami prostredníctvom internetu; 
veľkoobchodné a maloobchodné služby s kozme-
tickými prípravkami, s toaletnými prípravkami,  
s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutic-
kými prípravkami, s hygienickými výrobkami,  
s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronic-
kými prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými ma-
teriálmi, so zariadeniami pre prenos a reprodukciu 
zvuku a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom, 
s periférnymi zariadeniami počítačov, so sanitár-
nymi zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčas-
ťami vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodi-
nami, s hudobnými nástrojmi, s papiernickým to-
varom a písacími potrebami, s kancelárskymi po-
trebami, s brašnárskym a sedlárskym tovarom, s ná-
bytkom, s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hrač-
kami, so športovými potrebami, s potravinami, s ná-
pojmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so zá-
hradkárskymi výrobkami, s lesníckymi výrobka-
mi, s tabakovými výrobkami prostredníctvom za-
sielateľského obchodu a katalógového zásielkové-
ho predaja alebo telešopingu; obchodné sprostred-
kovanie veľkoobchodných a maloobchodných slu-
žieb s kozmetickými prípravkami, s toaletnými 
prípravkami, s palivami (pohonnými hmotami),  
s farmaceutickými prípravkami, s hygienickými 
výrobkami, s ručnými nástrojmi, s elektrickými  
a elektronickými prístrojmi pre domácnosť, so 
stavebnými materiálmi, so zariadeniami pre prenos 
a reprodukciu zvuku a nosičmi údajov, s počítačo-
vým softvérom, s periférnymi zariadeniami počí-
tačov, so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami,  
s časťami a súčasťami vozidiel, so zábavnou pyro-
technikou, s hodinami, s hudobnými nástrojmi,  
s papiernickým tovarom a písacími potrebami,  
s kancelárskymi potrebami, s brašnárskym a sed-
lárskym tovarom, s nábytkom, s kobercami, s od-
evmi, s obuvou, s hračkami, so športovými potre-
bami, s potravinami, s nápojmi, s poľnohospodár-
skymi výrobkami, so záhradkárskymi výrobkami,  
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s lesníckymi výrobkami, s tabakovými výrobkami; 
obchodné sprostredkovanie veľkoobchodných a ma-
loobchodných služieb s kozmetickými prípravka-
mi, s toaletnými prípravkami, s palivami (pohon-
nými hmotami), s farmaceutickými prípravkami,  
s hygienickými výrobkami, s ručnými nástrojmi,  
s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre do-
mácnosť, so stavebnými materiálmi, so zariadenia-
mi pre prenos a reprodukciu zvuku a nosičmi úda-
jov, s počítačovým softvérom, s periférnymi zaria-
deniami počítačov, so sanitárnymi zariadeniami,  
s vozidlami, s časťami a súčasťami vozidiel, so zá-
bavnou pyrotechnikou, s hodinami, s hudobnými 
nástrojmi, s papiernickým tovarom a písacími po-
trebami, s kancelárskymi potrebami, s brašnárskym 
a sedlárskym tovarom, s nábytkom, s kobercami,  
s odevmi, s obuvou, s hračkami, so športovými po-
trebami, s potravinami, s nápojmi, s poľnohospo-
dárskymi výrobkami, so záhradkárskymi výrob-
kami, s lesníckymi výrobkami, s tabakovými vý-
robkami prostredníctvom internetu; administratív-
ne spracovanie obchodných objednávok v rámci 
služieb zasielateľstiev; obchodné poradenstvo v otáz-
kach vedenia firmy vo vzťahu k stratégii, marke-
tingu, výrobe, personálu a maloobchodu; prenájom 
reklamných plôch v internete; rozširovanie rekla-
my prostredníctvom internetu; podpora predaja 
zadaním bodov pre používanie kreditných kariet; 
podpora predaja (pre tretie osoby) distribúciou  
a spravovaním zákazníckych kariet; prenájom pre-
dajných stánkov; maloobchodné služby s podlaho-
vými krytinami, so zariadeniami na zásobovanie 
vodou, s taškami, s učebnými pomôckami, s čis-
tiacimi prostriedkami, so smartfónmi, s inteligent-
nými hodinkami, s tkaninami, s pokrývkami hlavy, 
so záhradníckymi produktami, so svietidlami,  
s nástrojmi na meranie času, s liečivými príprav-
kami na ošetrovanie zvierat, s drobným železiar-
skym tovarom, s dáždnikmi, so šijacimi potreba-
mi, s priadzami, s kuchynskými prístrojmi, s výži-
vovými doplnkami, s kuchynskými riadmi, s kr-
mivami, so športovými potrebami, so zariadeniami 
na opaľovanie, s príbormi, s hrami, s počítačovým 
hardvérom, s počítačovým softvérom, s jednorá-
zovými papierovými výrobkami, so sanitárnymi 
zariadeniami, so slávnostnými dekoráciami, s pre-
nosnými počítačmi, so stiahnuteľnými hudobnými 
databázami, s veterinárnymi nástrojmi, s veteri-
nárnymi prístrojmi, s diétnymi látkami, s audiovi-
zuálnymi prístrojmi, s medicínskymi nástrojmi, so 
záhradníckymi prístrojmi, s navigačnými prístroj-
mi, so stiahnuteľnými elektronickými publikácia-
mi, s ohrievačmi, s chladiacimi prístrojmi, s prí-
strojmi na fyzikálnu terapiu, s prístrojmi na vare-
nie a dusenie potravín, s chemikáliami pre poľno-
hospodárstvo; maloobchodné služby s kozmetic-
kými prípravkami prostredníctvom internetu; ma-
loobchodné služby s prípravkami na výrobu nápo-
jov; maloobchodné služby s kozmetickými prí-
pravkami, s toaletnými prípravkami, so strojmi pre 
domácnosť, s ručnými nástrojmi, s elektrickými  
a elektronickými prístrojmi pre domácnosť posky-
tované obchodnými domami; sprostredkovanie 
predplatného pre maloobchodné tovary; príjem ob-
jednávok podporovaný počítačom; online-zásiel-
kové služby; sprostredkovanie predplatného pre 
informačné balíky; sprostredkovanie predplatného 
pre knihy, časopisy, noviny alebo komiksové bro- 
 

žúry; elektronické spracovanie obchodných objed-
návok; telefonické prijímanie objednávok (pre tre-
tie osoby); správa spotrebiteľských vernostných 
programov; zákaznícka reklama; prieskum trhu vo 
vzťahu k vernosti zákazníkov; podpora predaja 
(pre tretie osoby) pomocou vernostných zákazníc-
kych programov; odporúčací marketing; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných podujatí. 
38 - Telekomunikačné služby; vysielanie televíz-
nych programov; vysielanie rozhlasových progra-
mov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia 
do svetovej počítačovej siete; poskytovanie prie-
storu na diskusiu na internete; poskytovanie dis-
kusných fór on-line; poskytovanie telekomunikač-
ných kanálov na telenákupy; komunikačné služby 
prostredníctvom počítačových terminálov; telefo-
nická komunikácia; komunikácia mobilnými tele-
fónmi; prenos správ a obrazových informácií pro-
stredníctvom počítačov; prenos signálu prostred-
níctvom satelitu; hlasová odkazová služba; prenos 
digitálnych súborov; online posielanie pohľadníc; 
posielanie správ; prenájom prístupového času do 
svetových počítačových sietí; poskytovanie prístu-
pu do databáz; poskytovanie prístupu k údajom 
prostredníctvom internetu; poskytovanie prístupu 
k webovým blogom; poskytovanie užívateľského 
prístupu k informáciám v internete; poskytovanie 
užívateľského prístupu k internetovým platformám; 
poskytovanie užívateľského prístupu k interneto-
vým portálom; poskytovanie prístupu k platforme 
e-commerce v internete; služby elektronickej emai-
lovej schránky. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; prekladateľské služby; nahrávanie 
videopások; informácie o voľnočasových aktivi-
tách; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti 
výchovy a vzdelávania); fitnes kluby (zdravotné  
a kondičné cvičenia); detské škôlky (vzdelávanie); 
služby múzeí (prehliadky, výstavy); poskytovanie 
športovísk; varietné predstavenia; služby zábav-
ných parkov; koučovanie (vzdelávanie); koučova-
nie v oblasti financií; služby zábavných umelcov; 
školské služby (vzdelávanie); organizovanie špor-
tových podujatí spojených s udeľovaním cien; or-
ganizovanie živých vystúpení; fotografické repor-
táže; televízna zábava; korešpondenčné vzdeláva-
cie kurzy; filmová tvorba; premietanie kinemato-
grafických filmov; fotografovanie; hazardné hry 
(herne); vydávanie textov okrem reklamných; služ-
by orchestrov; hudobná tvorba; online poskytova-
nie počítačových hier (z počítačových sietí); onli-
ne poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; organizovanie spolo-
čenských podujatí; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; organi-
zovanie a vedenie koncertov; organizovanie a ve-
denie sympózií; organizovanie módnych prehlia-
dok na zábavné účely; organizovanie kultúrnych  
a vzdelávacích súťaží spojených s udeľovaní cien; 
organizovanie zábavných alebo vzdelávacích sú-
ťaží prostredníctvom internetu; rozhlasová zábava; 
školenia v oblasti manažmentu projektov; divadel-
né predstavenia; organizovanie a vedenie seminá-
rov; organizovanie a vedenie workshopov (vzde-
lávanie); organizovanie a vedenie kolokvií; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie lotérií; prenájom kinematografických  
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prístrojov; prenájom športovísk; vydávanie kníh; 
tvorba videofilmov; tvorba rozhlasových a televíz-
nych programov; vydávanie obežníkov. 

(540) moja dm-App 
(550) slovná 
(731) dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 

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

 
 

(210) 700-2019 
(220) 3.4.2019 

 11 (511) 35, 36, 41, 42 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-

ministratíva; kancelárske práce; aktualizovanie re-
klamných materiálov; obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie; poradenstvo pri organizovaní a ria-
dení obchodnej činnosti; poradenstvo pri pradení 
podnikov; personálne poradenstvo; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky); kancelárie zaoberajúce sa dovo-
zom a vývozom; účtovníctvo; elektronické spra-
covanie údajov; reklamné agentúry; dražby; prepi-
sovanie správ (kancelárske práce); služby posky-
tované pri premiestňovaní podnikov; zostavova- 
nie štatistík; poskytovanie informácií pri príprave 
a realizácii obchodných transakcií; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov 
a služieb; televízna reklama; fotokopírovacie služ-
by; vydávanie reklamných textov; pomoc pri ria-
dení priemyselných alebo obchodných podnikov; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; príprava miezd a výplatných listín; marke-
ting; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); online re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; or-
ganizovanie módnych prehliadok na podporu pre-
daja; subdodávateľské služby (obchodné služby); 
nábor zamestnancov; výber zamestnancov pomo-
cou psychologických testov; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; služby 
porovnávania cien; tvorba reklamných filmov; roz-
hlasová reklama; aranžovanie výkladov; sekretár-
ske služby; vyhľadávanie sponzorov; zoraďovanie 
údajov v počítačových databáz; odkazovacie tele-
fónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); 
telemarketing; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných in-
zerátov; písanie reklamných textov; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; predplatné telekomunikačných 
služieb (pre tretie osoby); rozširovanie vzoriek to-
varov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); roz-
množovanie dokumentov; administratívne spraco-
vanie obchodných objednávok; predvádzanie tova-
rov; reklama pomocou reklamných prospektov; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
veľkoobchodné a maloobchodné služby s kozme-
tickými prípravkami, s toaletnými prípravkami,  
s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutic-
kými prípravkami, s hygienickými výrobkami, s ruč-
nými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými 
prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými materiál- 
 

 mi, so zariadeniami pre prenos a reprodukciu zvu-
ku a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom,  
s periférnymi zariadeniami počítačov, so sanitár-
nymi zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčas-
ťami vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s ho-
dinami, s hudobnými nástrojmi, s papiernickým 
tovarom a písacími potrebami, s kancelárskymi 
potrebami, s brašnárskym a sedlárskym tovarom,  
s nábytkom, s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hrač-
kami, so športovými potrebami, s potravinami,  
s nápojmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so 
záhradkárskymi výrobkami, s lesníckymi výrob-
kami, s tabakovými výrobkami; veľkoobchodné  
a maloobchodné služby s kozmetickými príprav-
kami, s toaletnými prípravkami, s palivami (po-
honnými hmotami), s farmaceutickými prípravka-
mi, s hygienickými výrobkami, s ručnými nástroj-
mi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre 
domácnosť, so stavebnými materiálmi, so zariade-
niami pre prenos a reprodukciu zvuku a nosičmi 
údajov, s počítačovým softvérom, s periférnymi 
zariadeniami počítačov, so sanitárnymi zariadenia-
mi, s vozidlami, s časťami a súčasťami vozidiel, so 
zábavnou pyrotechnikou, s hodinami, s hudobný-
mi nástrojmi, s papiernickým tovarom a písacími 
potrebami, s kancelárskymi potrebami, s brašnár-
skym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, s kober-
cami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so športo-
vými potrebami, s potravinami, s nápojmi, s po-
ľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkárskymi 
výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s tabakovými 
výrobkami prostredníctvom internetu; veľkoob-
chodné a maloobchodné služby s kozmetickými 
prípravkami, s toaletnými prípravkami, s palivami 
(pohonnými hmotami), s farmaceutickými príprav-
kami, s hygienickými výrobkami, s ručnými ná-
strojmi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi 
pre domácnosť, so stavebnými materiálmi, so za-
riadeniami pre prenos a reprodukciu zvuku a no-
sičmi údajov, s počítačovým softvérom, s perifér-
nymi zariadeniami počítačov, so sanitárnymi za-
riadeniami, s vozidlami, s časťami a súčasťami vo-
zidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodinami,  
s hudobnými nástrojmi, s papiernickým tovarom  
a písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami, 
s brašnárskym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, 
s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so 
športovými potrebami, s potravinami, s nápojmi,  
s poľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkár-
skymi výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s ta-
bakovými výrobkami prostredníctvom zasielateľ-
ského obchodu a katalógového zásielkového pre-
daja alebo telešopingu; obchodné sprostredkovanie 
veľkoobchodných a maloobchodných služieb s koz-
metickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, 
s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutic-
kými prípravkami, s hygienickými výrobkami, s ruč-
nými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými 
prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými mate-
riálmi, so zariadeniami pre prenos a reprodukciu 
zvuku a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom, 
s periférnymi zariadeniami počítačov, so sanitár-
nymi zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčas-
ťami vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodi-
nami, s hudobnými nástrojmi, s papiernickým to-
varom a písacími potrebami, s kancelárskymi po-
trebami, s brašnárskym a sedlárskym tovarom,  
s nábytkom, s kobercami, s odevmi, s obuvou,  
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 s hračkami, so športovými potrebami, s potravi-
nami, s nápojmi, s poľnohospodárskymi výrobka-
mi, so záhradkárskymi výrobkami, s lesníckymi 
výrobkami, s tabakovými výrobkami; obchodné 
sprostredkovanie veľkoobchodných a maloobchod-
ných služieb s kozmetickými prípravkami, s toa-
letnými prípravkami, s palivami (pohonnými hmo-
tami), s farmaceutickými prípravkami, s hygienic-
kými výrobkami, s ručnými nástrojmi, s elektric-
kými a elektronickými prístrojmi pre domácnosť, 
so stavebnými materiálmi, so zariadeniami pre 
prenos a reprodukciu zvuku a nosičmi údajov,  
s počítačovým softvérom, s periférnymi zariade-
niami počítačov, so sanitárnymi zariadeniami,  
s vozidlami, s časťami a súčasťami vozidiel, so 
zábavnou pyrotechnikou, s hodinami, s hudobný-
mi nástrojmi, s papiernickým tovarom a písacími 
potrebami, s kancelárskymi potrebami, s brašnár-
skym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, s kober-
cami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so športo-
vými potrebami, s potravinami, s nápojmi, s po-
ľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkárskymi 
výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s tabakovými 
výrobkami prostredníctvom internetu; administra-
tívne spracovanie obchodných objednávok v rámci 
služieb zasielateľstiev; obchodné poradenstvo  
v otázkach vedenia firmy vo vzťahu k stratégii, 
marketingu, výrobe, personálu a maloobchodu; 
prenájom reklamných plôch v internete; rozširo-
vanie reklamy prostredníctvom internetu; podpora 
predaja zadaním bodov pre používanie kreditných 
kariet; podpora predaja (pre tretie osoby) distribú-
ciou a spravovaním zákazníckych kariet; prenájom 
predajných stánkov; maloobchodné služby s pod-
lahovými krytinami, so zariadeniami na zásobova-
nie vodou, s taškami, s učebnými pomôckami,  
s čistiacimi prostriedkami, so smartfónmi, s inteli-
gentnými hodinkami, s tkaninami, s pokrývkami 
hlavy, so záhradníckymi produktami, so svietidla-
mi, s nástrojmi na meranie času, s liečivými príp-
ravkami na ošetrovanie zvierat, s drobným žele-
ziarskym tovarom, s dáždnikmi, so šijacimi potre-
bami, s priadzami, s kuchynskými prístrojmi, s vý-
živovými doplnkami, s kuchynskými riadmi, s kr-
mivami, so športovými potrebami, so zariadeniami 
na opaľovanie, s príbormi, s hrami, s počítačovým 
hardvérom, s počítačovým softvérom, s jednorázo-
vými papierovými výrobkami, so sanitárnymi za-
riadeniami, so slávnostnými dekoráciami, s pre-
nosnými počítačmi, so stiahnuteľnými hudobnými 
databázami, s veterinárnymi nástrojmi, s veteri-
nárnymi prístrojmi, s diétnymi látkami, s audiovi-
zuálnymi prístrojmi, s medicínskymi nástrojmi, so 
záhradníckymi prístrojmi, s navigačnými prístroj-
mi, so stiahnuteľnými elektronickými publikácia-
mi, s ohrievačmi, s chladiacimi prístrojmi, s prí-
strojmi na fyzikálnu terapiu, s prístrojmi na vare-
nie a dusenie potravín, s chemikáliami pre poľno-
hospodárstvo; maloobchodné služby s kozmetic-
kými prípravkami prostredníctvom internetu; ma-
loobchodné služby s prípravkami na výrobu nápo-
jov; maloobchodné služby s kozmetickými príp-
ravkami, s toaletnými prípravkami, so strojmi pre 
domácnosť, s ručnými nástrojmi, s elektrickými  
a elektronickými prístrojmi pre domácnosť posky-
tované obchodnými domami; sprostredkovanie 
predplatného pre maloobchodné tovary; príjem ob-
jednávok podporovaný počítačom; online-zásiel- 
 

 kové služby; sprostredkovanie predplatného pre 
informačné balíky; sprostredkovanie predplatného 
pre knihy, časopisy, noviny alebo komiksové bro-
žúry; elektronické spracovanie obchodných objed-
návok; telefonické prijímanie objednávok (pre tre-
tie osoby); správa spotrebiteľských vernostných 
programov; zákaznícka reklama; prieskum trhu vo 
vzťahu k vernosti zákazníkov; podpora predaja (pre 
tretie osoby) pomocou vernostných zákazníckych 
programov; odporúčací marketing; organizovanie 
obchodných alebo reklamných podujatí. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; finančné trans-
akcie; realizácia finančných transakcií s kreditný-
mi kartami; vydávanie debetných kariet; vydáva-
nie kreditných kariet; vydávanie cestovných še-
kov; bankové prevody; záložné pôžičky; spros-
tredkovanie (maklérstvo); inkasovanie pohľadá-
vok; vyberanie nájomného; faktoring; finančné po-
radenstvo; pôžičky (finančné úvery); domáce ban-
kovníctvo (home banking); sprostredkovanie ne-
hnuteľností; správa nehnuteľností; investičné služ-
by; zdravotné poistenie; sprostredkovanie úvero-
vých zmlúv; finančný lízing; životné poistenie; or-
ganizovanie dobročinných zbierok; poradenstvo  
v oblasti splácania dlhov; finančné záruky; úrazo-
vé poistenie; prenájom kancelárskych priestorov; 
prenájom bytov; sprostredkovanie poistení poiste-
nia; správcovstvo majetku; prenájom nehnuteľností; 
poradenstvo v oblasti poisťovníctva; sprostredko-
vanie bytov; organizovanie zbierok prostredníc-
tvom zábavných podujatí; poskytovanie informácií 
v oblasti verejnoprospešných darovacích zbierok; 
organizovanie dobročinných zbierok; vydávanie 
predplatených darčekových kariet; vydávanie zľa-
vových kupónov v rámci programu viazanosti zá-
kazníkov; spracovanie platieb zákazníckymi kar-
tami; poskytovanie platobných možností pomocou 
elektronického terminálu ovládaného zákazníkom 
v maloobchodných predajniach (finančné služby). 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; prekladateľské služby; nahrávanie 
videopások; informácie o voľnočasových aktivi-
tách; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti 
výchovy a vzdelávania); fitnes kluby (zdravotné  
a kondičné cvičenia); detské škôlky (vzdelávanie); 
služby múzeí (prehliadky, výstavy); poskytovanie 
športovísk; varietné predstavenia; služby zábav-
ných parkov; koučovanie (vzdelávanie); koučova-
nie v oblasti financií; služby zábavných umelcov; 
školské služby (vzdelávanie); organizovanie špor-
tových podujatí spojených s udeľovaním cien; or-
ganizovanie živých vystúpení; fotografické repor-
táže; televízna zábava; korešpondenčné vzdeláva-
cie kurzy; filmová tvorba; premietanie kinemato-
grafických filmov; fotografovanie; hazardné hry 
(herne); vydávanie textov okrem reklamných; služ-
by orchestrov; hudobná tvorba; online poskytova-
nie počítačových hier (z počítačových sietí); onli-
ne poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; organizovanie spolo-
čenských podujatí; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; organi-
zovanie a vedenie koncertov; organizovanie a ve-
denie sympózií; organizovanie módnych prehlia-
dok na zábavné účely; organizovanie kultúrnych  
a vzdelávacích súťaží spojených s udeľovaní cien; 
organizovanie zábavných alebo vzdelávacích sú- 
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ťaží prostredníctvom internetu; rozhlasová zábava; 
školenia v oblasti manažmentu projektov; divadel-
né predstavenia; organizovanie a vedenie seminá-
rov; organizovanie a vedenie workshopov (vzde-
lávanie); organizovanie a vedenie kolokvií; orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie lotérií; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; prenájom športovísk; vydávanie 
kníh; tvorba videofilmov; tvorba rozhlasových  
a televíznych programov; vydávanie obežníkov. 
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; aktualizovanie  
a údržba počítačového softvéru; aktualizovanie  
a údržba počítačových programov; aktualizovanie 
domovských stránok pre tretie osoby; aktualizova-
nie softvéru smartfónov; aktualizovanie softvéru 
pre spracovanie údajov; aktualizovanie softvéru 
komunikačných systémov; zákazkové vyhotovenie 
počítačových programov softvéru a kódov pre vy-
hotovenie webových stránok na internete; tvorba  
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); 
tvorba počítačových programov; poradenstvo  
v oblasti vývoja produktov a zlepšovania kvality 
softvéru; poradenstvo pri tvorbe webových strá-
nok; poradenstvo v oblasti navrhovania a vývoja 
počítačových programov; poradenstvo v oblasti 
počítačových technológií a softvéru; poradenské 
služby v oblasti počítačového softvéru pre tlač; po-
radenské služby v oblasti počítačového softvéru 
pre zverejnenie; poradenské služby v oblasti počí-
tačového softvéru pre grafiky; poradenské služby 
v oblasti použitia počítačového softvéru; poraden-
ské služby v oblasti počítačového programovania; 
poradenské služby v oblasti stvárňovania a návrhu 
webových stránok pre E-Commerce; poradenské 
služby v oblasti tvorby domovských stránok a in-
ternetových stránok; poradenské služby v oblasti 
tvorby a navrhovania webových stránok; počíta-
čové programovanie; počítačové programovanie 
pre spracovanie údajov; inštalácie počítačového 
softvéru; vývoj programov počítačového spraco-
vania údajov; navrhovanie a údržba programov 
počítačového spracovania údajov; navrhovanie po-
čítačových databáz; vývoj aplikačného softvéru pre 
poskytovanie multimediálnych tém; vývoj počíta-
čových programov pre systémy registračných po-
kladníc; programovanie softvéru pre internetové 
platformy; navrhovanie a vývoj počítačového soft-
véru pre riadenie procesov; navrhovanie a vývoj 
počítačového softvéru pre logistiku, manažment 
dodávateľských reťazcov a portály E-Business; 
navrhovanie a vývoj počítačového softvéru pre čí-
tanie, prenos a usporiadanie údajov; inštalácie, ak-
tualizovanie a údržba počítačových programov na 
spracovanie údajov; inštalácie a údržba počítačo-
vého softvéru; programovanie softvéru pre plat-
formy E-Commerce; poradenské a informačné 
služby v oblasti návrhu a vývoja počítačových pe-
riférnych zariadení; poradenské a informačné služ-
by v oblasti návrhu navrhovania a vývoja počíta-
čového hardvéru; zákazkové navrhovanie počíta-
čového hardvéru; návrh a vývoj architektúry počí-
tačového hardvéru; poradenstvo v oblasti poskyto-
vania softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
poradenské služby v oblasti cloud computing apli-
kácií a sietí; služby poskytovateľov cloud hosting  
 

služieb; počítačové služby v súvislosti s elektro-
nickým ukladaním údajov; online poskytovanie 
nesťahovateľného softvéru (služby poskytovateľa 
ASP); hosting softvérových aplikácií; hosting digi-
tálnych tém na internete; hosting platforiem E-Com-
merce na internete; hosting digitálnych tém online-
denníkov a blogov; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); hosťovanie na 
internetových portáloch; hosting multimediálnych 
aplikácií; hosting multimediálnych tém pre vzde-
lávacie účely; hosting multimediálnych tém pre 
zábavné účely; poskytovanie počítačovej infra-
štruktúry prostredníctvom internetu (IaaS); posky-
tovanie počítačovej platformy prostredníctvom in-
ternetu (PaaS); poskytovanie softvéru prostredníc-
tvom internetu (SaaS); hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); prevod (konver-
zia) počítačových programov a dát alebo údajov 
(nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov  
z fyzických na elektronické médiá; kopírovanie 
počítačových programov. 

(540) Moja dm 
(550) slovná 
(731) dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 

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

 
 

(210) 763-2019 
(220) 10.4.2019 

 11 (511) 10, 25 
(511) 10 - Oddeľovače prstov na ortopedické účely; od-

deľovače prstov na nohách na ortopedické účely; 
ortopedické oddeľovače prstov na nohách; ortope-
dické podpery prstov na nohách; ortopedické po-
môcky na korekciu prstov na nohách; ortopedické 
vankúšiky na úľavu prstov na nohách; ortopedické 
a pohybové pomôcky; ortopedické podporné vý-
robky; ortopedické liečebné pomôcky; ortopedické 
výrobky; ortopedické potreby; ortopedický panču-
chový tovar; terapeutický pančuchový tovar; pan-
čuchy na terapeutické účely; korektory na vyboče-
ný palec (ortopedické pomôcky). 
25 - Ponožky; ponožky na spanie. 

(540) Adjustačné ponožky 
(550) slovná 
(731) Zíková Tereza, Cibulkova 925, 339 01 Klatovy, CZ; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 953-2019 
(220) 7.5.2019 

 11 (511) 6, 12 
(511) 6 - Kovové rudy; kovy a ich zliatiny a polotovary 

z týchto materiálov; liatiny na použitie v staveb-
níctve; kovové vystužovacie materiály pre staveb-
níctvo; kovy vo forme plechov, tyčí alebo socho-
rov; kovové fólie na balenie; kovové nádoby na 
skladovanie a prepravu; kovové stavebné kon-
štrukcie; kovové kostry stavieb; kovové tyče pre 
stavebníctvo; kovové skrinky; kovové obalové ná-
doby; alobal (hliníková fólia); kovové ploty; 
ochranné bariéry z kovu; kovové rúrky; kovové 
skladovacie kontajnery; kovové nádoby na prepra-
vu tovarov; kovové rebríky; kovové ochranné siete 
proti hmyzu na okná; kovové sitá ako súčasť odto-
kov; kovové dvere, okná, okenice, žalúzie a ich  
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 puzdrá a príslušenstvo; kovové káble a drôty (nie 
elektrické); drobný železiarsky tovar; drobný žele-
ziarsky tovar z kovu; kovové skrutky; klince; ko-
vové skrutky s maticou; kovové matice; kolíky 
(drobný železiarsky tovar); kovové podložky; ko-
vové skoby (horolezecký výstroj); kovové reťaze; 
kovanie na nábytok; kovové kolieska na nábytok; 
kovové kolieska; kovové dverové a oknové kľuč-
ky; kovové pánty, závesy; kovové espaňolety; ko-
vové zámky; kovové kľúče do zámkov; reťaze  
z obyčajných kovov na kľúče; kovové kladky (nie 
časti strojov); kovové ventilačné potrubia; kovové 
vetráky; kovové kryty vetracích otvorov; kovové 
rúry; kovové komínové uzávery; kovové poklopy; 
kovové mriežky na vetracie, vykurovacie, kanali-
začné, telefónne, podzemné elektrické a klimati-
začné rozvody; kovové panely alebo dosky (nie 
svetelné, nie mechanické) používané na signalizá-
ciu, zobrazovanie trás, propagačné účely; kovové 
vývesné štíty; kovové reklamné stĺpy; kovové sig-
nalizačné panely; kovové dopravné značky (nie 
svetelné, nie mechanické); kovové potrubia na 
prepravu kvapalín a plynu; kovové vrtné rúry a ich 
kovové príslušenstvo; kovové ventily (nie časti stro-
jov); kovové spojky na potrubia; kovové potrubné 
kolená; kovové svorky na potrubia; kovové ko-
nektory na potrubia; kovové trezory; bezpečnostné 
schránky (pokladničky); kovové materiály na že-
lezničné trate; koľajnice; kovové železničné pod-
valy; železničné výhybky; kotevné pilóty; kovové 
plávajúce móla; kovové bóje na kotvenie plavidiel; 
kotvy; kovové formy na odlievanie (nie časti stro-
jov); umelecké diela z kovov a ich zliatin; trofeje  
z kovov; kovové uzávery; kovové uzávery na fľa-
še; kovové tyče; kovové nosné konštrukcie sta-
vieb; pažnice, štetovnice (kovové); kovové lešenia; 
kovové palety a kovové laná zdvíhanie, nakladanie 
a prepravu; kovové háky, upínacie spony, pásy, 
pásky a remene používané na zdvíhanie a nosenie 
bremien; kliny na zaistenie kolesa, vyrobené pre-
važne z kovu; kovové ozdobné profily; kovové 
drôtené káble. 
12 - Motorové pozemné vozidlá; motocykle; mo-
pedy; motory pre pozemné vozidlá; spojky po-
zemných vozidiel; prevodovky, remene na prenos 
sily a prevodové remene do pozemných vozidiel; 
súkolesia pozemných vozidiel; brzdy, brzdové ko-
túče a brzdové obloženia do pozemných vozidiel; 
podvozky vozidiel; automobilové kapoty motorov; 
pružiny závesov do automobilov; tlmiče automo-
bilov; prevodovky do pozemných vozidiel; volan-
ty vozidiel; ráfy automobilových kolies; bicykle  
a ich rámy; riadidlá a blatníky pre bicykle; karosé-
rie dopravných prostriedkov; vyklápače (časti ná-
kladných automobilov); vlečné vozidlá pre trakto-
ry; chladiace zariadenia pre pozemné vozidlá; ťaž-
né zariadenia vozidiel; sedadlá automobilov; opier-
ky hlavy na sedadlá automobilov; bezpečnostné 
sedadlá pre deti do automobilov; poťahy na sedad-
lá automobilov; autopoťahy; tienidlá proti slnku 
do automobilov; smerovky a ramená pre smerové 
signály na dopravné prostriedky; stierače a ramená 
stieračov pre vozidlá; duše a plášte pneumatík pre 
pozemné vozidlá; bezdušové pneumatiky; súpravy 
na opravu pneumatík pozostávajúce zo záplat  
a ventilov pre pneumatiky; okenné tabule na okná 
automobilov; bezpečnostné okenné tabule na okná 
automobilov; spätné zrkadlá pre vozidlá; proti- 
 

šmykové reťaze pre vozidlá; nosiče batožiny na 
vozidlá; nosiče bicyklov a lyží pre automobily; se-
dadlá na bicykle alebo motocykle; vzduchové 
pumpy pre vozidlá na nafukovanie pneumatík; za-
bezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudze-
niu vozidiel; klaksóny automobilov; bezpečnostné 
pásy na sedadlá automobilov; nafukovacie vankú-
še (ochranné prostriedky pre vodičov pri neho-
dách); detské kočíky; invalidné vozíky; detské kom-
binované kočíky; fúriky; nákupné vozíky; jedno-
kolesové alebo viackolesové vozíky a káry; mani-
pulačné vozíky; koľajové vozidlá; lokomotívy; vla-
ky; električky; vagóny; visuté lanovky; sedačkové 
lanovky; dopravné prostriedky na pohyb po vode  
a ich časti (nie ich motory); dopravné prostriedky 
na pohyb vo vzduchu a ich časti (nie ich motory); 
brzdy do vozidiel; brzdové páky pre pozemné vo-
zidlá; nosiče náhradných pneumatík pre vozidlá. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená 
(731) CAVO OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ, TOSB Otomotiv Yan Sanayi, 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 1. Cadde, 15. Sokak, 
No: 3, Şekerpınar, Çayırova - Kocaeli, TR; 

(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, 
SK; 

 
 

(210) 1169-2019 
(220) 31.5.2019 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Mydlá; voňavkárske výrobky; esenciálne (éte-

rické oleje); kozmetické prípravky; vlasové vo-
dy; prípravky na čistenie zubov; masti na kozme-
tické použitie. 
5 - Farmaceutické prípravky; hygienické výrobky 
na lekárske použitie; diétne látky na lekárske po- 
užitie; výživové doplnky; potraviny pre dojčatá; 
liečivé rastliny; rastlinné výťažky na farmaceutic-
ké použitie; vitamínové prípravky; farmaceutické 
prípravky na lekárske účely vo forme tabliet, kap-
súl, pastiliek, tekutín, práškov, pien, aerosólov. 

(540) ULTRABLANCA 
(550) slovná 
(731) AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Par-

tyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, PL; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1473-2019 
(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- 
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 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 (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 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 komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; re-
klamné agentúry; televízna reklama; reklamné služ-
by prostredníctvom akéhokoľvek média, prostred-
níctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo 
počítačovej siete; poskytovanie informácií ob-
chodného alebo reklamného charakteru; poskyto-
vanie multimediálnych informácií obchodného ale-
bo reklamného charakteru; vyhľadávanie informá-
cií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné spros-
tredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľa-
dávanie sponzorov; komerčné informačné kance-
lárie; služby porovnávania cien; prenájom predaj-
ných 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 
(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, spravodaj-
ských, zábavných a vzdelávacích programov; na-
hrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na pred-
stavenia; požičiavanie kinematografických filmov; 
požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie re-
klamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií 
v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-zábavné klubové služby; organizovanie  
a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organi-
zovanie súťaží krásy; organizovanie športových sú-
ťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizo-
vanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie školení; or-
ganizovanie živých vystúpení; plánovanie a orga- 
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nizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); 
reportérske služby; vydávanie textov (okrem re-
klamných); elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); on-line poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); on- 
-line vydávanie elektronických kníh, novín a ča-
sopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordé-
rov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie 
a vedenie konferencií poskytované on-line pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; organizovanie a vedenie semi-
nárov poskytované on-line prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výuč-
ba) poskytované on-line prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); informácie o možnostiach rek-
reácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytova-
né on-line z počítačových databáz alebo interne-
tu; tvorba rozhlasových programov; fotografické 
reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; 
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí  
a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníc-
tvom internetu alebo telefónov a mobilných tele-
fónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služ- 
by; organizovanie zábavných a súťažných hier 
(okrem reklamných); televízna zábava a súťažné 
hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; inter-
aktívne zábavné služby s použitím mobilných te-
lefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné pred-
stavenia. 
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) 1478-2019 
(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 oblas-
ti 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 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 re-
klama; reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mo-
bilných telefónov; reklamné agentúry; televízna 
reklama; reklamné služby prostredníctvom akého-
koľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, 
komunikačnej siete alebo počítačovej siete; posky-
tovanie informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; poskytovanie multimediálnych infor-
mácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiá-
lov; obchodné sprostredkovateľské služby; spra-
covanie textov; vyhľadávanie sponzorov; ko-
merčné informačné kancelárie; služby porovná-
vania 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 úvery);  
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financovanie (služby); správa nehnuteľností; fi-
nančné riadenie; finančné poradenstvo; finančné 
informácie; vyberanie nájomného; prenájom kan-
celárskych priestorov; organizovanie financova-
nia 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 (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; organi-
zovanie kurzových stávok; organizovanie kurzo-
vých stávok prostredníctvom internetu; hazardné 
hry (herne); poskytovanie športovísk; tvorba tele-
víznych programov; tvorba publicistických, spra-
vodajských, 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 de-
korácií na predstavenia; požičiavanie kinematogra-
fických filmov; požičiavanie videopások; produk-
cia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; pos-
kytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zá-
bavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie koncertov; orga-
nizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; or-
ganizovanie športových súťaží; organizovanie ve-
domostných súťaží; organizovanie zábavných sú-
ťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie a vedenie konferencií; or-
ganizovanie a vedenie školení; organizovanie ži-
vých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve- 
 

čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske 
služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); on-line vydávanie elektro-
nických kníh, novín a časopisov; on-line poskyto-
vanie počítačových hier (z počítačových sietí); 
prenájom videorekordérov; požičiavanie audioprí-
strojov; organizovanie a vedenie konferencií pos-
kytované on-line prostredníctvom telekomunikač-
ného spojenia alebo počítačovej siete; organizova-
nie a vedenie seminárov poskytované on-line pro-
stredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; organizovanie a vedenie tvori-
vých dielní (výučba) poskytované on-line pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie  
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzde-
lávaní poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločen-
ských podujatí a hier (nie na reklamné účely); or-
ganizovanie vedomostných alebo zábavných súťa-
ží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mo-
bilných telefónov; rozhlasová zábava; prekladateľ-
ské služby; organizovanie zábavných a súťažných 
hier (okrem reklamných); televízna zábava a sú-
ťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; 
interaktívne zábavné služby s použitím mobilných 
telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné pred-
stavenia. 
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) 1483-2019 
(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- 
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 deofilmy; mikroprocesory; počítačové klávesnice; 
modemy; čipové telefónne karty; exponované fil-
my; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové plat-
ne; gramofóny; hudobné mincové automaty; ka-
mery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronic-
ké stieracie žreby na lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené 
publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (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 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 komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; re-
klamné agentúry; televízna reklama; reklamné 
služby prostredníctvom akéhokoľvek média, pros-
tredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, infor-
mačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej sie-
te alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; posky-
tovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné spros-
tredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľa-
dávanie sponzorov; komerčné informačné kance-
lárie; služby porovnávania cien; prenájom predaj-
ných 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); fi-
nancovanie (služby); správa nehnuteľností; finan-
čné riadenie; finančné poradenstvo; finančné infor- 
 

mácie; 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 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; 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 
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  
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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) 

  
 

(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) 1526-2019 
(220) 11.7.2019 

 11 (511) 16, 19, 35, 37, 39, 41, 42 
(511) 16 - Papier, lepenka papiernický tovar; tlačoviny. 

19 - Stavebné materiály (nekovové); nekovové 
neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt; smola, 
živica; prenosné nekovové konštrukcie; pomníky 
(nekovové); betón; prefabrikáty z betónu; samo-
nivelačné liaté zmesi a potery na báze cementu  
a síranu vápenatého; cementové murovacie malty 
a omietky; betónové priemyselné podlahy. 
35 - Reklama; pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; obchodná administratíva; kancelárske prá-
ce; obchodné sprostredkovateľské služby s to-
varmi uvedenými v triede 19 tohto zoznamu; od-
borné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; obchodný manažment. 
37 - Stavebníctvo; opravy a inštalačné služby za-
riadení spojených s technológiou použitia betónu, 
spracovania maltových zmesí a kladenia samo- 
 

nivelačných podlahových zmesí a poterov; pre-
nájom zariadení spojených s technológiou použi-
tia betónu, spracovania maltových zmesí a kla-
denia samonivelačných podlahových zmesí a po-
terov; poradenstvo a konzultačná činnosť v sta-
vebníctve; kladenie tovarov v triede 19 tohto zoz-
namu; sprostredkovateľské služby v stavebníc-
tve; sprostredkovateľské služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 37 tohto zoznamu. 
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovarov; or-
ganizovanie ciest; doprava, preprava; doprava  
a skladovanie tovarov uvedených v triede 19 toh-
to zoznamu; sprostredkovateľské služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kul-
túrne aktivity; organizovanie a vedenie vzdeláva-
cích podujatí, odborných kurzov a školení; spro-
stredkovateľské služby v oblasti služieb uvede-
ných 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; poradenstvo  
a sprostredkovateľské služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 42 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá 
(731) Českomoravský beton, a.s., Beroun-Město 660, 

266 01 Beroun, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1527-2019 
(220) 11.7.2019 

 11 (511) 19, 35, 37, 41, 42 
(511) 19 - Stavebné materiály (nekovové); nekovové ne-

ohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt; smola, živica; 
prenosné nekovové konštrukcie; pomníky (neko-
vové); betón; prefabrikáty z betónu; samonivelač-
né liaté zmesi a potery na báze cementu a síranu 
vápenatého; cementové murovacie malty a omiet-
ky; betónové priemyselné podlahy. 
35 - Reklama; pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; 
obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi 
uvedenými v triede 19 tohto zoznamu; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; ob-
chodný manažment. 
37 - Stavebníctvo; opravy a inštalačné služby za-
riadení spojených s technológiou použitia betónu, 
spracovania maltových zmesí a kladenia samo-
nivelačných podlahových zmesí a poterov; prená-
jom zariadení spojených s technológiou použitia 
betónu, spracovania maltových zmesí a kladenia 
samonivelačných podlahových zmesí a poterov; 
poradenstvo a konzultačná činnosť v stavebníctve; 
kladenie tovarov v triede 19 tohto zoznamu; spros-
tredkovateľské služby v stavebníctve; sprostred-
kovateľské služby v oblasti služieb uvedených  
v triede 37 tohto zoznamu. 
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41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kul-
túrne aktivity; organizovanie a vedenie vzdeláva-
cích podujatí, odborných kurzov a školení; spros-
tredkovateľské služby 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; poradenstvo  
a sprostredkovateľské služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 42 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Českomoravský beton, a.s., Beroun-Město 660, 

266 01 Beroun, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1696-2019 
(220) 6.8.2019 

 11 (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41 
(511) 9 - Kinematografické kamery; nosiče zvukových 

nahrávok; fotoaparáty; diktafóny; reproduktory, am-
plióny; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenos-
ti; mechanické značky; zariadenia na spracovanie 
údajov; svetelné tabule; neónové reklamy; okulia-
re; počítačové pamäte; nástroje na meranie; mikro-
fóny; nahraté počítačové programy; premietacie 
prístroje; telefónne prístroje; signalizačné píšťalky; 
zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie 
zariadenia; televízne prijímače; prístroje na za-
znamenávanie času; vysielače (telekomunikácie); 
magnetické disky; puzdra na okuliare; počítačové 
operačné programy (nahraté); počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); magnetické nosiče 
údajov; optické disky; čítacie zariadenia (zariade-
nia na spracovanie údajov); počítačové tlačiarne; 
skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elek-
tronické diáre; videokamery; elektronické infor-
mačné tabule; slnečné okuliare; video displeje; 
okuliare na športovanie; ochranné prilby na špor-
tovanie; elektronické publikácie (sťahovateľné); 
sťahovateľné počítačové programy; bezdrôtové te-
lefóny; slúchadlá; DVD prehrávače; sťahovateľné 
zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné 
hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; 
USB kľúče; prenosné multimediálně prehrávače; 
prenosné počítače; tašky na notebooky; obaly na 
notebooky; počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); 3D okuliare; počítačový hardvér; mo-
bilné telefóny; digitálne tabule; inteligentné ná-
ramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; 
puzdrá na smartfóny; ochranné fólie na smartfóny; 
reflexné vesty; obaly na vreckové počítače (PDA); 
obaly na elektronické tablety; elektronické interak-
tívne tabule; elektronické číslicové displeje; vrec-
kové počítače (PDA); platformy počítačového 
softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; píšťalky na  
 

 športové účely; počítačový softvér na šetriče obra-
zovky (nahratý alebo sťahovateľný); sťahovateľné 
grafické prvky do mobilných telefónov. 
16 - Papier; plagáty; albumy; obrazy; ceruzky; no-
viny; periodiká; skicáre; tlačiarenské štočky; dr-
žiaky na písacie potreby; útržkové bloky; zošity; 
poznámkové zošity; mapy; brožúry; lepenka; kar-
tón; obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický 
tovar); diagramy; obálky (papiernický tovar); puz-
drá na perá, perečníky; listový papier; brožúry; 
pohľadnice; písacie potreby; tlačivá (formuláre); 
kancelárske potreby (okrem nábytku); poštové znám-
ky; kalendáre; tlačoviny; brožované knihy; stojany 
na perá a ceruzky; plniace perá; prospekty; perá 
(kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papie-
rové servítky; písacie súpravy (papiernický tovar); 
samolepky (papiernický tovar); obálky na doku-
menty (papiernický tovar); papierové stolové vlaj-
ky; katalógy; identifikačné visačky (kancelárske 
potreby); navíjačky na identifikačné visačky (kan-
celárske potreby); štipce na identifikačné visačky 
(kancelárske potreby); menovky (kancelárske po-
treby); fotografie (tlačoviny). 
18 - Športové tašky; puzdrá na navštívenky; peňa-
ženky; dáždniky; slnečníky; náprsné tašky; nákup-
né tašky; turistické plecniaky; cestovné tašky; kuf-
re; puzdrá na kľúče; obaly na kreditné karty (ná-
prsné tašky); puzdrá na vizitky; menovky na bato-
žinu; konferenčné obaly na spisy. 
25 - Obuv; čiapky; župany; svetre; pulóvre; po-
nožky; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; 
klobúky; kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; cy-
klistické oblečenie; pletená obuv; vesty; nepremo-
kavé odevy; šaty; sandále; topánky; topánky na 
šport; pokrývky hlavy; šilty (pokrývky hlavy); och-
ranné prilby na športovanie; športové tričká, dresy; 
športová obuv; čelenky; šatky na krk; tričká; špor-
tové tielka; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbo-
ry); kimoná; pokrývky hlavy. 
28 - Lopty na hranie; hračky; hracie lopty; výplety 
rakiet; terče; stroje na telesné cvičenia; posilňova-
cie stroje; drobné darčeky alebo žartovné predme-
ty rozdávané hosťom pri večierkoch; disky (špor-
tové náradie); rapkáče; chrániče na kolená (špor-
tový tovar); tenisové siete; hry; štartovacie bloky 
(športové potreby); kolofónia pre atlétov. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-
ných oznamov; aktualizovanie reklamných mate-
riálov; prenájom reklamných materiálov; reklama; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; 
rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); televízna reklama; reklamné agentúry; 
marketingový prieskum; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; prenájom reklamných 
plôch; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; písanie reklamných tex-
tov; tvorba reklamných filmov; marketing; prená-
jom predajných stánkov; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; navrhovanie 
reklamných materiálov; vyhľadávanie sponzorov; 
plánovanie stretnutí (kancelárske práce); plánova-
nie stretnutí (kancelárske práce); písanie textov  
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scenárov na reklamné účely; zostavovanie zozna-
mov informácií na obchodné alebo reklamné úče-
ly; podpora predaja tovarov a služieb sponzorova-
ním športových podujatí; dohodovanie obchod-
ných zmlúv pre tretie osoby; obchodné spravodaj-
ské služby; služby darčekových zoznamov; ciele-
ný marketing; vonkajšia reklama; marketing  
v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti vzťa-
hov s médiami. 
36 - Prenájom nehnuteľností; organizovanie dob-
ročinných zbierok; finančné sponzorstvo; finančné 
informácie; poskytovanie finančných informácií 
prostredníctvom webových stránok. 
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; tele-
vízne vysielanie; telefonická komunikácia; spra-
vodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; 
komunikácia prostredníctvom počítačových termi-
nálov; komunikácia mobilnými telefónmi; prenos 
správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos elektronickej pošty; komuniká-
cia prostredníctvom optických sietí; prenájom mo-
demov; prenos signálu prostredníctvom satelitu; 
prenájom prístupového času do svetových počíta-
čových sietí; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; poskytovanie prístupu do databáz; hla-
sová odkazová služba; online posielanie pohľad-
níc; videokonferenčné služby; prenos digitálnych 
súborov; poskytovanie diskusných fór online; kon-
tinuálny prenos dát (streaming). 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizova-
nie vedomostných alebo zábavných súťaží; telesná 
výchova; poskytovanie zariadení na oddych a rek-
reáciu; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem 
reklamných); požičiavanie zvukových nahrávok; 
produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie 
kníh; požičiavanie rozhlasových a televíznych pri-
jímačov; tvorba rozhlasových a televíznych pro-
gramov; poskytovanie športovísk; organizovanie  
a vedenie konferencií; informácie o možnostiach 
zábavy; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); organizovanie živých vystúpení; organizova-
nie športových súťaží; plánovanie a organizovanie 
večierkov; požičiavanie športového výstroja (okrem 
dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; 
meranie času na športových podujatiach; prenájom 
tenisových kurtov; reportérske služby; preklada-
teľské služby; nahrávanie videopások; písanie tex-
tov; organizovanie a vedenie koncertov; prenájom 
športových plôch; kurzy telesného cvičenia; online 
poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopí-
rovania); online poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); služby agentúr ponúkajú-
cich vstupenky na zábavné podujatia; turistické 
prehliadky so sprievodcom; poskytovanie nesťa-
hovateľných filmov prostredníctvom služieb na 
prenos videí (na požiadanie); služby zvukových 
technikov na podujatiach; tvorba videozáznamov 
na podujatiach; služby osvetľovacích technikov na 
podujatiach; režírovanie filmov (okrem reklamných). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená (CMYK 9 98 100 1), modrá (CMYK 

100 0 0 0), oranžová (CMYK 0 80 94 0), žltá 
(CMYK 0 35 84 0), zelená (CMYK 0 35 84 0), 
čierna 

(731) Mesto Banská Bystrica, Československej armády 
1141/26, 974 01 Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1705-2019 
(220) 6.8.2019 

 11 (511) 11, 35, 37 
(511) 11 - Vykurovacie zariadenia; tepelné čerpadlá; re-

gulačné zariadenie na reguláciu vykurovacích sys-
témov; priamovýhrevné elektrické vykurovacie te-
lesá; výmenníky tepla (nie časti strojov); ohrievače 
vody; elektrické ohrievače vody; solárne kolektory 
na ohrev vody a vykurovanie; konvektory; zaria-
denia na úpravu a čistenie vody; klimatizačné za-
riadenia; snímače pre automatické spínanie venti-
lácie a vykurovania; prístroje chladiace, na suše-
nie, ventiláciu, vysúšače a súčasti týchto výrobkov. 
35 - Reklama;, podpora predaja (pre tretie osoby); 
vydávanie reklamných textov; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; maloobchod-
né služby s tovarmi uvedenými v triede 11 tohto 
zoznamu na internete. 
37 - Montáž, inštalácia, servis a opravy vykurova-
cích, ventilačných a klimatizačných zariadení, chla-
diacich prístrojov a zariadení, tepelných čerpadiel. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Kostečka Group spol. s r. o., Borského 1011/1, 

152 00 Praha 5 - Hlubočepy, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 1879-2019 
(220) 28.8.2019 

 11 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Nosiče zvukových nahrávok; nosiče video na-

hrávok; audiovizuálne kompaktné disky; optické 
kompaktné disky; optické disky; sťahovateľné hu-
dobné súbory; sťahovateľné video súbory. 
35 - Reklama; marketing; obchodné sprostredko-
vateľské služby. 
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41 - Živé hudobné vystúpenia (živá zábava); hu-
dobné vystúpenia vysielané v rozhlase (rozhlasová 
zábava); hudobné vystúpenia vysielané v televízii 
(televízna zábava); online poskytovanie hudob-
ných vystúpení (bez možnosti kopírovania); orga-
nizovanie živých hudobných vystúpení; organizo-
vanie živých vystúpení; plánovanie a organizova-
nie večierkov; organizovanie a vedenie koncertov; 
moderovanie kultúrnych a spoločenských poduja-
tí; zábava; živá zábava; rozhlasová zábava; tele-
vízna zábava; hudobná tvorba; skladanie piesní; 
hudobné skladateľské služby; písanie textov; vy-
dávanie textov (okrem reklamných); tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; kultúrna čin-
nosť; služby diskdžokejov; služby zvukových tech-
nikov na podujatiach; tvorba videozáznamov na 
podujatiach; služby osvetľovacích technikov na po-
dujatiach; rezervácie vstupeniek na zábavné pred-
stavenia; online poskytovanie digitálnej hudby (bez 
možnosti kopírovania); online poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania); požičiavanie 
zvukových nahrávok; prenájom umeleckých diel. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, ružová, fialová 
(731) Bujna Radoslav, Prvá 779/13, 956 17 Solčany, 

SK; Bujnová Martina, Prvá 779/13, 956 17 Sol-
čany, SK; 

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

(210) 1888-2019 
(220) 28.8.2019 

 11 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Nosiče zvukových nahrávok; nosiče video na-

hrávok; audiovizuálne kompaktné disky; optické 
kompaktné disky; optické disky; sťahovateľné hu-
dobné súbory; sťahovateľné video súbory. 
35 - Reklama; marketing; obchodné sprostredko-
vateľské služby. 
41 - Živé hudobné vystúpenia (živá zábava); hu-
dobné vystúpenia vysielané v rozhlase (rozhlasová 
zábava); hudobné vystúpenia vysielané v televízii 
(televízna zábava); online poskytovanie hudobných 
vystúpení (bez možnosti kopírovania); organizo-
vanie živých hudobných vystúpení; organizovanie 
živých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; organizovanie a vedenie koncertov; mo-
derovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; 
zábava; živá zábava; rozhlasová zábava; televízna 
zábava; hudobná tvorba; skladanie piesní; hudob-
né skladateľské služby; písanie textov; vydávanie 
textov (okrem reklamných); tvorba rozhlasových  
a televíznych programov; kultúrna činnosť; služby 
diskdžokejov; služby zvukových technikov na 
podujatiach; tvorba videozáznamov na podujatiach; 
služby osvetľovacích technikov na podujatiach; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; 
online poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); online poskytovanie video- 
 

záznamov (bez možnosti kopírovania); požičia-
vanie zvukových nahrávok; prenájom umelec-
kých diel. 

(540) hudobná skupina DISK 
(550) slovná 
(731) Bujna Radoslav, Prvá 779/13, 956 17 Solčany, 

SK; Bujnová Martina, Prvá 779/13, 956 17 Sol-
čany, SK; 

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

(210) 1964-2019 
(220) 10.9.2019 

 11 (511) 9, 12, 35 
(511) 9 - Nabíjacie agregáty elektrických batérií; elek-

trické akumulátory; elektrické kontaktné akumulá-
tory; externé elektrické akumulátory; mriežky elek-
trických akumulátorov; platne akumulátorov; aku-
mulátorové nádoby; skrine akumulátorov; elektric-
ké akumulátory pre elektrické vozidlá; elektrické 
batérie do automobilov; elektrické batérie do mo-
tocyklov, štvorkoliek, skútrov a do záhradnej tech-
niky; elektrické trakčné batérie; prístroje a nástroje 
na akumuláciu a uchovávanie elektrického prúdu; 
hustomery elektrolytu batérií; nabíjačky batérií; 
elektrické batérie (články); anódy; anódové baté-
rie; protikorózne katódové prístroje; katódy; anti-
katódy; skúšobné prístroje (nie na lekárske použi-
tie); prístroje na rozbor plynov; materiály na elek-
trické vedenie (drôty, káble); elektrické drôty; elek-
trické káble; značkovacie vlákna na elektrické drô-
ty; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; elek-
trické adaptéry; meradlá; meracie prístroje; elek-
trické meracie zariadenia; elektrické kondenzáto-
ry; indikátory strát elektrickej energie; nástroje  
a stroje na skúšanie materiálov; elektrolyzéry; 
elektrické obvody (elektrotechnika); motorové štar-
tovacie 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; pois-
tkový drôt z kovových zliatin; svetelné alebo me-
chanické signalizačné panely; spojky elektrického 
vedenia; polovodiče; regulátory napätia do vozi-
diel; transformátory na zvýšenie napätia; zachytá-
vače iskier; antény; automatické ovládacie zaria-
denia vozidiel; automatické hlásiče nízkeho tlaku 
v automobilových pneumatikách; autorádiá; za-
bezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; rých-
lomery, tachometre; tachografy vozidiel; zariade-
nia na zaznamenávanie vzdialenosti; termostaty; 
termostaty do vozidiel; detektory dymu; elektrické 
odpory; videokamery; registračné pokladnice; vý-
stražné trojuholníky do vozidiel; ochranná obuv 
proti úrazom, proti ožiareniu a proti ohňu; navi-
gačné nástroje; navigačné prístroje vozidiel (pa-
lubné počítače); satelitné navigačné prístroje; za-
riadenia globálneho polohového systému (GPS); 
sťahovateľné obrazové súbory; elektronické publi-
kácie (sťahovateľné); počítačové softvérové apli-
kácie (sťahovateľné); zariadenia na spracovanie 
údajov; simulátory vedenia a riadenia dopravných 
prostriedkov; počítačové programy (sťahovateľné); 
magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov;  
 



188 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2020 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

 audiovizuálne kompaktné disky; optické kompak-
tné disky; disky DVD; spojovacie prvky (vybave-
nie zariadení na spracovanie údajov); elektronické 
diáre; neónové reklamy; elektronické informačné 
tabule; digitálne tabule; telefónne záznamníky; po-
čítačové tlačiarne; zobrazovacie dosky (fotogra-
fia); elektronické perá (vizuálne zobrazovacie za-
riadenia); karty s integrovanými obvodmi (pamä-
ťové alebo mikroprocesorové); počítačové operač-
né programy (nahraté); monitorovacie počítačové 
programy; počítačový softvér (nahraté počítačové 
programy); periférne zariadenia počítačov; počíta-
čový hardvér; USB kľúče; prenosné počítače; tab-
lety (prenosné počítače); magnetické disky; čítacie 
zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); 
skenery (zariadenia na spracovanie údajov); ve-
decké, námorné, geodetické, fotografické, kinema-
tografické, optické, signalizačné, kontrolné, zách-
ranné a vyučovacie prístroje a nástroje; prístroje  
a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástro-
je na vedenie, distribúciu, transformáciu, reguláciu 
alebo ovládanie elektrického prúdu; magnetické 
nosiče údajov; 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; 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 (dopravný prostriedok); sedadlá na mo-
tocykle; bočné prívesné vozíky; motocyklové re-
ťaze; motocyklové rámy; riadidlá na motocykle; 
motocyklové motory; motocyklové stojany (súčas-
ti motocyklov). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s au-
tobatériami, s akumulátormi, so štartovacími káb-
lami a s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 12 tohto 
zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s autobatériami, s akumulátormi, so štartovacími 
káblami a s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 12 
tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie 
tovaru; spracovanie textov; vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odbor-
né obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
správa počítačových súborov; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; obchodné alebo 
podnikové audity (revízia účtov); fakturácie; zos-
tavovanie štatistík; zásobovacie služby pre tretie 
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
zásielkové reklamné služby; subdodávateľské služ-
by (obchodné služby); zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; podpora predaja (pre tretie osoby); služby po-
rovnávania cien; marketing; reklama; vydávanie 
reklamných textov; prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; televízna reklama; 
rozhlasová reklama; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; prieskum trhu; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
optimalizácia obchodovania na webových strán-
kach; optimalizácia internetových vyhľadávačov 
na podporu predaja; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; on line poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; rozširovanie reklamných oznamov; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; organizovanie 
obchodných alebo reklamných veľtrhov; reklamné 
plagátovanie; prenájom reklamných plôch; prená-
jom reklamných materiálov; obchodné sprostred- 
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kovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoz-
namu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; poskytovanie rád a informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
a internetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna, odtiene sivej 
(731) Piňák Miroslav, Kukučínova 573/23, 024 01 Ky-

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

 
 

(210) 1967-2019 
(220) 10.9.2019 

 11 (511) 16, 39, 42 
(511) 16 - Pohľadnice; obrazové pohľadnice; papierové 

darčekové krabice; lepenkové darčekové krabice. 
39 - Balenie darčekov. 
42 - Navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; 
návrhy grafických ilustrácií. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá, čierna, biela 
(731) Doxor s.r.o., Mojmírova 1020/17, 900 26 Slo-

venský Grob, SK; 
 
 

(210) 1975-2019 
(220) 11.9.2019 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Reklama na liečebné prípravky pre zdravotnú 

starostlivosť, diétne látky, výživové doplnky, vi-
tamínové prípravky, potraviny a nápoje nie na le-
kárske použitie; obchodné informácie a poraden-
stvo pre spotrebiteľov; organizovanie a vedenie 
reklamných podujatí, firemných prezentácií a ná-
borových podujatí; organizovanie obchodných ale-
bo reklamný výstav; organizovanie obchodných 
alebo reklamných veľtrhov; reklamné služby na 
podporu informovanosti verejnosti o zdravotnom 
stave; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s farmaceutickými prípravkami, s vitamínovými 
prípravkami, s výživovými doplnkami, s liečivými 
prípravkami na zuby, so sirupmi na farmaceutické 
použitie; maloobchodné služby s farmaceutickými 
prípravkami, s vitamínovými prípravkami, s výži-
vovými doplnkami, s liečivými prípravkami na 
zuby a so sirupmi na farmaceutické použitie pro-
stredníctvom internetu; zbieranie a systematizácia 
informácií o farmaceutických prípravkoch a výži-
vových doplnkoch do počítačových databáz, ktoré 
umožňuje zákazníkom pohodlne porovnať a zakú-
piť tieto produkty, aj prostredníctvom internetu; 
poskytovanie reklamných sprievodcov týkajúcich 
sa farmaceutických výrobkov a lekárskych potrieb, 
ktoré sa dajú prehliadať on-line. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá, tmavo sivá 
(731) WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Tři-

nec, CZ; 
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2057-2019 
(220) 18.9.2019 

 11 (511) 12 
(511) 12 - Automobilové brzdy; kotúčové brzdy do au-

tomobilov; bubnové brzdy do automobilov; brz-
dové dielce do automobilov; brzdové obloženia do 
automobilov; brzdové čeľuste do automobilov; 
ručné brzdy do automobilov; klátikové brzdy do 
automobilov; obloženia ručnej brzdy do automobi-
lov; rekuperačné brzdy do automobilov; spomaľo-
vacie brzdové systémy do automobilov; vzducho-
vé kotúčové brzdy do automobilov; plávajúce brz-
dové strmene; bezpečnostné pásy na sedadlá au-
tomobilov; spätné zrkadlá do automobilov; stiera-
če; čepele stieračov skla do automobilov; ramená 
stieračov čelného skla do automobilov; sedadlá au-
tomobilov; bezpečnostné sedadlá pre deti do osob-
ných automobilov; poťahy sedadiel do automobi-
lov; nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky 
pri nehodách); kapoty na automobilové motory; 
nárazníky automobilov; nosiče batožiny na vozid-
lá; volanty automobilov; torzné tyče do automobi-
lov; spojky do automobilov; prevodové súkolesia 
pozemných vozidiel; prevodovky do automobilov; 
hnacie reťaze do automobilov; tlmiče automobi-
lov; laminované listové pružiny do automobilov; 
ložiská kolies pre automobily; spriahadlá pozem-
ných vozidiel; elektrické motory do automobilov; 
motory do automobilov; brzdy do železničných 
vozňov; brzdové obloženia do železničných voz-
ňov; motocyklové brzdy; brzdové platničky pre 
motocykle. 

(540) 
  

 
(550) obrazová 
(731) SANGSIN BRAKE CO., LTD., Nongongjungang- 

-ro 33 gil, 10 Nongong-eup, Dalseong-gun, Dae-
gu, KR; 

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

(210) 2063-2019 
(220) 19.9.2019 

 11 (511) 5, 30 
(511) 5 - Liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske pou-

žitie. 
30 - Čaj; ovocné čaje; bylinkové čaje ( nie na le-
kárske použitie). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) BASILUR TEA EXPORT (PVT) LTD., 143/6, 

Weediyabandara Mawatha, 1 Kelanimulla, Ango-
da, LK; 

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

(210) 2065-2019 
(220) 20.9.2019 

 11 (511) 9, 35, 36, 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 
alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetic-
ké nosiče údajov, záznamové disky, kompaktné 
disky, DVD; záznamové médiá s možnosťou pre-
vzatia, počítačový softvér, digitálne alebo analó-
gové záznamové a pamäťové médiá bez obsahu; 
mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti 
vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie 
stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počíta-
če; počítačové programy; hasiace prístroje; zaria-
denia na prenos zvuku a obrazu; telekomunikačné 
prístroje; prenosné telekomunikačné prístroje; mo-
bilné telekomunikačné slúchadlá (headsety); digi-
tálna komunikačná aparatúra a nástroje; digitálne 
tablety; tablety (prenosné počítače); počítačový 
hardvér; počítačový aplikačný softvér; softvér 
stiahnuteľný z internetu; počítačový softvér (na-
hraté počítačové programy); počítačové softvérové 
aplikácie (sťahovateľné); softvérové aplikácie pre 
mobily, stiahnuteľné aplikácie pre multimediálne 
zariadenia; sťahovateľný alebo nahraný softvér na 
počítačové hry; vreckové počítače (PDA); vrecko-
vé počítače; mobilné telefóny; tyče na fotografie 
"selfie"; smart prstene; smartfóny; inteligentné ho-
dinky; prenosné počítače; zariadenia telekomuni-
kačných sietí; riadiaci softvér telekomunikačných 
sietí a telekomunikačných zariadení; ohňovzdorné 
ochranné odevy; chrániče hlavy; televízne prijí-
mače; slúchadlá; zariadenia globálneho polohové-
ho systému (GPS); satelitné navigačné prístroje; 
počítačový softvér na CD-ROM diskoch; SD karty 
(bezpečnostné digitálne karty); okuliare; okuliaro-
vé šošovky; slnečné okuliare; ochranné okuliare  
a príslušné puzdrá; kontaktné šošovky; fotoapará-
ty; fotografické objektívy; MP3 prehrávače; zvu-
kové pásky a audio kazety; audio disky; audio-
video pásky; audio a video kazety; audio-video 
disky; videokazety; video disky; CD, DVD; elek-
tronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné 
obrazové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; 
podložky pod myš; magnety; obaly na mobilné te-
lefóny; puzdrá na mobilné telefóny; handsfree 
(slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na tele-
fonovanie bez držania telefónu); magnetické karty; 
zakódované karty; aplikačný softvér pre mobilný  
 

 telefón; telekomunikačný softvér; softvér na spra-
covanie finančných transakcií; elektronické infor-
mačné tabule; elektrické batérie (články); nabíjač-
ky batérií; bezpečnostné poplašné zariadenia; bez-
pečnostné kamery; bezpečnostné výstražné zaria-
denia; bezpečnostné kontrolné zariadenia; bezpeč-
nostné sledovacie zariadenia; počítačový softvér 
na bezpečnostné účely; počítačový softvér na po-
isťovacie účely; SIM karty; interaktívne terminály 
s dotykovými displejmi; antény; alarmy; elektrické 
káble; chemické prístroje a nástroje; počítačové 
operačné programy (nahraté); periférne zariadenia 
počítačov; zariadenia na spracovanie údajov; diag-
nostické prístroje (nie na lekárske použitie); diaľ-
komery; zariadenia na zaznamenávanie vzdiale-
nosti; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefó-
nov; elektronické zabezpečovacie prívesky na to-
vary; okuláre; okuliare na športovanie; magnetické 
identifikačné karty; prístroje na vnútornú komuni-
káciu; reproduktory, amplióny; magnetické nosiče 
údajov; matematické pomôcky; modemy; elektric-
ké monitorovacie prístroje; skúšobné prístroje (nie 
na lekárske použitie); vysielače (telekomunikácie); 
zariadenia na správu mobilných prístrojov; softvér 
na správu mobilných prístrojov; midlvér na správu 
softvérových funkcií na elektronických zariade-
niach; softvér počítačového vírusu; počítačový an-
tivírusový softvér, softvér na ochranu súkromia; 
časti a súčasti pre všetky tovary uvedené v tejto 
triede tohto zoznamu. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kancelár-
ske práce; pripravovanie a vedenie vernostných  
a motivačných programov a dohľad nad nimi; ma-
loobchodné a on-line maloobchodné služby v ob-
lasti predaja tovaru, prístroje a nástroje vedecké, 
námorné, geodetické, fotografické, kinematogra-
fické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), 
záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na 
meranie a váženie, prístroje a nástroje na vedenie, 
distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu 
alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje na na-
hrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo 
obrazu; maloobchodné a on-line maloobchodné 
služby v oblasti predaja tovaru, magnetické nosiče 
údajov, záznamové disky, kompaktné disky, DVD 
a ostatné nosiče digitálnych nahrávok, mechaniz-
my prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením 
mince, registračné pokladnice, počítacie stroje, za-
riadenia na spracovanie údajov, počítače, počíta-
čové programy, hasiace prístroje, prístroje na pre-
nos zvuku alebo obrazov, telekomunikačné prí-
stroje, mobilné telefónne prístroje, mobilné tele-
komunikačné telefóny; maloobchodné a on-line 
maloobchodné služby v oblasti predaja tovaru, di-
gitálne telekomunikačné prístroje a nástroje, digi-
tálne tabletové počítače, počítačový hardvér, počí-
tačový aplikačný softvér, počítačový softvér, ktorý 
možno stiahnuť prostredníctvom internetu, nahra-
né počítačové programy, softvérové aplikácie, 
mobilné softvérové aplikácie, aplikácie s možnos-
ťou stiahnutia pre multimediálne prístroje, počíta-
čové hry, počítačový herný softvér, počítačové 
herné programy, vreckové počítače (PDA); malo-
obchodné a on-line maloobchodné služby v oblasti 
predaja tovaru, vreckové počítače, mobilné telefó-
ny, prenosné počítače, telekomunikačné sieťové 
prístroje, obslužný softvér pre telekomunikačné  
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siete a telekomunikačné prístroje, ochranné odevy, 
ochranné prilby, televízne prijímače, slúchadlá, za-
riadenia globálneho polohového systému (GPS), 
satelitné navigačné prístroje, počítačový softvér 
nahratý na CD-ROM diskoch, SD karty, okuliare, 
sklá pre okuliare, slnečné okuliare; maloobchodné 
a on-line maloobchodné služby v oblasti predaja 
tovaru, ochranné okuliare a príslušné puzdrá, kon-
taktné šošovky, fotoaparáty, objektívy pre fotoapa-
ráty, MP3 prehrávače, audiopásky, audiokazety, 
zvukové disky, audio-video pásky, audio-video ka-
zety, audio-video disky, videopásky, videokazety, 
videodisky, kompaktné disky, DVD, elektronické 
publikácie s možnosťou stiahnutia, obrazové súbo-
ry s možnosťou stiahnutia, hudobné súbory s mož-
nosťou stiahnutia, podložky pod počítačové myši, 
magnety, obaly pre mobilné telefóny, puzdrá pre 
mobilné telefóny; maloobchodné a on-line malo-
obchodné služby v oblasti predaja tovaru, hands-
free súpravy pre telefóny, magnetické karty, kódo-
vané karty, softvérové aplikácie pre mobilné tele-
fóny, telekomunikačný softvér, softvér na spraco-
vanie finančných transakcií, elektronické poznám-
kové tabule, elektrické batérie, nabíjačky batérií, 
bezpečnostné poplašné prístroje, bezpečnostné 
kamery, bezpečnostné výstražné prístroje, bezpeč-
nostné kontrolné prístroje, bezpečnostné sledova-
cie prístroje, počítačový softvér na bezpečnostné 
účely; maloobchodné a on-line maloobchodné služ-
by v oblasti predaja tovaru, počítačový softvér na 
poisťovacie účely, SIM karty, antény, poplašné 
prístroje, elektrické káble, chemické prístroje a ná-
stroje, nahraté počítačové operačné programy, po-
čítačové periférne zariadenia, zariadenia na spra-
covanie údajov, diagnostické prístroje, nie na le-
kárske použitie, prístroje na meranie vzdialenosti, 
prístroje na zaznamenávanie vzdialenosti, zvone-
nia pre mobilné telefóny s možnosťou stiahnutia, 
elektronické štítky pre výrobky; maloobchodné  
a on-line maloobchodné služby v oblasti predaja 
tovaru, elektronické štítky pre výrobky, okuláre, 
okuliare na šport, magnetické identifikačné karty, 
interkomunikačné prístroje, reproduktory, magne-
tické dátové médiá, matematické nástroje, mode-
my, elektronické monitorovacie prístroje, televízne 
prijímače, skúšobné prístroje s výnimkou prístro-
jov na lekárske účely, telekomunikačné vysielače, 
papier, kartón, tlačoviny, fotografie, papiernický 
tovar a písacie potreby; maloobchodné a on-line 
maloobchodné služby v oblasti predaja tovaru, 
kancelárske potreby, vzdelávacie a učebné pomôc-
ky, baliace materiály, učebné pomôcky, náčinie na 
písanie, písacie nástroje, písacie potreby, knihy, 
katalógy, karty, inštrukčné manuály, časopisy, zá-
sielkové katalógy, noviny, brožované knihy, peri-
odické publikácie, kalendáre, diáre, štítky, mapy, 
tlačené publikácie, pohľadnice, plagáty, vytlačené 
tarify, tlačivá; maloobchodné služby a on-line ma-
loobchodné služby v oblasti predaja tovaru, odevy, 
obuv, pokrývky hlavy, domáce alebo kuchynské 
potreby a nádoby, súpravy kuchynského riadu, ku-
chynský riad okrem príborov, zariadenia na vare-
nie jedla, nožiarsky tovar a príbory, čistiace vý-
robky, záhradnícke výrobky, šperky, hodinárske 
výrobky a chronometre, hudobné nástroje, zaria-
denia na osvetľovanie, textílie, textilné výrobky do 
domácnosti, nábytok, vybavenie domácnosti, tašky, 
batožina, kozmetické výrobky, kozmetické príp- 
 

ravky, farmaceutické prípravky, čistiace príprav-
ky; maloobchodné a on-line maloobchodné služby 
v oblasti predaja tovaru, tašky, batožina, hry a hrač-
ky, gymnastické potreby, športové potreby, špor-
tové náčinie, mäso, ryby, hydina, divina, jedlo, po-
traviny, cukrárske výrobky, zákusky, pečené vý-
robky, lahôdkarské výrobky, ovocie, kvety, káva, 
čaj, kakao, cukor, ryža, pivo, minerálne vody, mi-
nerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, 
alkoholické nápoje, zápalky, tabak; maloobchodné 
služby a on-line maloobchodné služby v oblasti 
predaja tovaru, interaktívne terminály s dotykovou 
obrazovkou, tyče na fotografie selfie (ručné statí-
vy), inteligentné prstene, smartfóny, inteligentné 
hodinky, automobilové príslušenstvo, automobilo-
vé diely, vozidlá, palivá, stavebné materiály, žele-
ziarsky tovar z kovu, elektronické komponenty, 
nahratý obsah (nahrávky a záznamy); obchodné 
riadenie maloobchodných predajní; predplatné te-
lekomunikačných služieb (pre tretie osoby); zhro-
mažďovanie a systematizácia informácií do počí-
tačových databáz; zostavovanie štatistík; analýzy 
nákladov; organizovanie súťaží na reklamné úče-
ly; nábor zamestnancov; personálne poradenstvo; 
sprostredkovateľne práce; poskytovanie informácií 
o zamestnávaní; poskytovanie informácií o za-
mestnávaní v súvislosti s mládežníckymi progra-
mami; obchodná správa licencií výrobkov a slu-
žieb (pre tretie osoby); obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb (po-
radňa pre spotrebiteľov); prieskum verejnej mien-
ky; služby porovnávania cien; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); prenájom reklamných plôch; prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); vyhľadávanie spon-
zorov; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie 
osoby; informačné a poradenské služby týkajúce 
sa služieb uvedených v tejto triede tohto zoznamu; 
informačné a poradenské služby týkajúce sa slu-
žieb uvedených v tejto triede tohto zoznamu pro-
stredníctvom počítačových databáz alebo interne-
tu; informačné a poradenské služby týkajúce sa 
služieb uvedených v tejto triede tohto zoznamu 
prostredníctvom telekomunikačnej siete. 
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; 
nehnuteľnosti (služby); finančné informácie a po-
radenstvo súvisiace s tarifami; informácie a pora-
denstvo v oblasti financií a poistenia; finančné pla-
tobné služby; spracovanie platieb; elektronické pla-
tobné služby; automatizované platobné služby; spra-
covanie platobných transakcií prostredníctvom in-
ternetu; služby prevodu peňazí; elektronický pre-
vod kapitálu; služby spojené s platbami účtov (fi-
nančné služby); internetové bankovníctvo; banko-
vé služby prostredníctvom mobilných telefónov; 
služby v oblasti vydávania telefonických kariet; 
vydávanie hodnotových poukážok a kupónov; vy-
dávanie cenných papierov; vydávanie predplate-
ných darčekových kariet; vydávanie peňažných po-
ukážok v súvislosti so zákazníckymi vernostnými 
programami; finančné sponzorstvo športu, športo-
vých tímov a športových podujatí; správa poist-
ných plánov; poistenie pre telekomunikačné prí-
stroje a nástroje; poistenie pre mobilné telekomu-
nikačné prístroje a nástroje; poistenie pre digitálne 
prístroje a nástroje; poistenie pre digitálne tableto-
vé počítače; poistenie pre počítačový softvér  
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a hardvér; cestovné poistenie; poistenie vozidiel; 
poistenie domu; organizovanie dobročinných zbie-
rok; služby platobných kariet; služby debetných 
kariet; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním po-
hľadávok; finančné sponzorstvo; odhadovanie ná-
kladov na opravu (finančné odhadovanie); prená-
jom budov; finančné odhady a oceňovanie (pois-
ťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); sprostred-
kovanie nehnuteľností; služby správy nehnuteľnos-
tí v oblasti kancelárskych priestorov; prenájom 
kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; 
prenájom nákupných priestorov; realitné kancelá-
rie; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľ-
ností; vyberanie nájomného; prenájom bytov; oce-
ňovanie známok; finančný lízing; finančný lízing 
mobilných telefónov, počítačov a tabletov (pre-
nosných počítačov); informačné a poradenské služ-
by týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede 
tohto zoznamu; informačné a poradenské služby 
týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede tohto 
zoznamu prostredníctvom internetu počítačových 
databáz a telekomunikačných sietí. 
38 - Telekomunikačné služby; vysielanie káblovej 
televízie; komunikácia mobilnými telefónmi; ko-
munikácia prostredníctvom počítačových terminá-
lov; komunikácia prostredníctvom optických sietí; 
telefonická komunikácia; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; elek-
tronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služ-
by); prenos elektronickej pošty; faxové prenosy; 
informácie v oblasti telekomunikácií; posielanie 
správ; výzvy (pagingové služby) (rádiom, telefó-
nom alebo inými elektronickými komunikačnými 
prostriedkami); poskytovanie prístupu do databáz; 
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; 
poskytovanie telekomunikačných kanálov na tele-
nákupy; poskytovanie telekomunikačného pripo-
jenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie 
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej sie-
te; rádiové vysielanie; prenájom prístupového času 
do svetových počítačových sietí; prenájom prístro-
jov na prenos správ; prenájom modemov; prená-
jom telekomunikačného vybavenia; prenájom tele-
fónov; prenos signálu prostredníctvom satelitu; 
služby vstupu do telekomunikačných sietí (smero-
vanie a pripájanie); telekonferenčné služby; tele-
grafická komunikácia; telefonické služby; televíz-
ne vysielanie; telexové služby; prenos digitálnych 
súborov; online posielanie pohľadníc; posielanie 
telegramov; hlasová odkazová služba; spravodaj-
ské kancelárie; bezdrôtové vysielanie; mobilné 
komunikačné služby; služby telekomunikačných 
brán; poskytovanie prístupu do databáz, na webo-
vé stránky a portály; poskytovanie prístupu k plat-
formám a portálom na internete; poskytovanie prí-
stupu k obsahu, na webové stránky a portály; tele-
komunikačné služby poskytované prostredníctvom 
platforiem a portálov na internete a iných médiách; 
služby mobilnej telekomunikačnej siete; služby  
v oblasti pevných telekomunikačných liniek; pos-
kytovanie širokopásmového telekomunikačného 
prístupu; bezdrôtové širokopásmové komunikačné 
služby; služby v oblasti bezdrôtovej komunikácie; 
digitálne komunikačné služby; vysielacie služby; 
vysielacie služby týkajúce sa IP TV; poskytovanie 
prístupu k internetovej televízii; služby pre prístup 
k internetu; služby v oblasti elektronickej pošty  
a textových správ; telekomunikačné informácie  
 

poskytované prostredníctvom telekomunikačných 
sietí; prenájom a riadenie prístupového času k dá-
tovým sieťam, databázam a internetu (služby sie-
ťových poskytovateľov); komunikačné služby pre 
prístup k databázam; prenájom prístupového času 
do počítačovej databázy; prevádzkovanie teleko-
munikačných sietí; služby elektronických ozna-
movacích tabúľ; poskytovanie prístupu k blogom; 
poskytovanie telekomunikačného prístupu k zvu-
kovému vysielaniu; poskytovanie diskusných fór 
online; poskytovanie elektronického telekomuni-
kačného pripojenia; poskytovanie prístupu k počí-
tačovým databázam v oblasti nadväzovania spolo-
čenských kontaktov prostredníctvom sietí a zoz-
namovania sa; informačné a poradenské služby 
týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede tohto 
zoznamu; poradenské a informačné služby týkajú-
ce sa služieb uvedených v tejto triede tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu, počítačových da-
tabáz a telekomunikačných sietí. 
41 - Vzdelávanie; organizovanie výcvikov, kurzov 
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; 
akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; organizo-
vanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie 
koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie a vedenie workshopov 
(školenia); organizovanie súťaží krásy; rezervácie 
vstupeniek na zábavné predstavenia; premietanie 
kinematografických filmov; výchovno-zábavné klu-
bové služby; koučovanie (školenie); diskotéky (služ-
by); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, 
preskúšavanie (pedagogická činnosť); elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); služby es-
trádnych umelcov; informácie o možnostiach zá-
bavy; organizovanie módnych prehliadok na zá-
bavné účely; produkcia filmov (nie reklamných); 
hazardné hry (herne); online poskytovanie počíta-
čových hier (z počítačových sietí); prenájom vy-
bavenia herní; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tá-
bormi (zábava); reportérske služby; organizovanie 
estrád (impresario služby); organizovanie športo-
vých súťaží; plánovanie a organizovanie večier-
kov; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); 
telesná výchova; praktický výcvik (ukážky); hu-
dobná tvorba; tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; herne s hracími automatmi (služby); kara-
oke služby; online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); poskytova-
nie športovísk; vydávanie kníh; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; vydávanie textov 
(okrem reklamných); rozhlasová zábava; nahráva-
cie štúdiá (služby); poskytovanie zariadení na od-
dych a rekreáciu; tábory na športové sústredenia; 
titulkovanie; televízna zábava; divadelné predsta-
venia; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na 
zábavné podujatia; meranie času na športových 
podujatiach; vyučovanie; služby v oblasti interak-
tívnej zábavy; služby v oblasti elektronických hier 
poskytované prostredníctvom akejkoľvek komu-
nikačnej siete; zábavné služby poskytované pro-
stredníctvom telekomunikačných sietí; informácie 
o vzdelávacích, výcvikových, zábavných, športo-
vých a kultúrnych činnostiach, poskytované pros-
tredníctvom telekomunikačných sietí; tvorba tele- 
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víznych programov (nie reklamných); zostavova-
nie časového plánu televízneho vysielania (pro-
gramovanie vysielania); služby televíznej tvorby 
poskytované prostredníctvom technológie interne-
tového protokolu; organizovanie hudobných pred-
stavení; organizovanie živých vystúpení; nočné 
kluby (zábava); prenájom miest pre konanie hu-
dobných podujatí a štadiónov; služby kasína (ha-
zardné hry); služby rezervácie vstupeniek na zá-
bavné, športové a kultúrne podujatia; informačné 
služby o vstupenkách na zábavné, športové a kul-
túrne podujatia; služby agentúr ponúkajúcich vstu-
penky na zábavné, športové a kultúrne podujatia; 
poskytovanie on-line počítačových hier (z počíta-
čových sietí); prenájom počítačových herných 
programov; počítačové zábavné služby; poskyto-
vanie informácií, správ a komentárov v oblasti po-
čítačových hier; zabezpečovanie, organizovanie  
a usporiadanie počítačových herných súťaží; vy-
davateľské služby (okrem vydávania reklamných 
textov); online poskytovanie elektronických publi-
kácií bez možnosti stiahnutia (kopírovania); orga-
nizovanie a usporiadanie kvízov, hier a súťaží (nie 
na reklamné účely); organizovanie a vedenie súťa-
ží, hier a kvízov na zábavné, rekreačné, kultúrne  
a vzdelávacie účely; organizovanie súťaží spoje-
ných s udeľovaním cien (nie na reklamné účely); 
organizovanie telefonických súťaží (nie na reklam-
né účely);služby v oblasti profesionálneho škole-
nia; informačné a poradenské služby týkajúce slu-
žieb uvedených v tejto triede tohto zoznamu; po-
radenské a informačné služby týkajúce sa služieb 
uvedených v tejto triede tohto zoznamu prostred-
níctvom internetu, počítačových databáz a teleko-
munikačných sietí. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počíta-
čového hardvéru a softvéru; kalibrácia; vytváranie 
oblakov na vyvolanie zrážok; počítačové progra-
movanie; požičiavanie počítačov; poradenstvo v ob-
lasti počítačových programov; tvorba počítačové-
ho softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
analýzy počítačových systémov; návrh počítačo-
vých systémov; vypracovanie stavebných výkre-
sov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počíta-
čového hardvéru; poradenstvo v oblasti úspory 
energie; prevod údajov alebo dokumentov z fyzic-
kých médií na elektronické médiá; tvorba a udr-
žiavanie webových stránok (pre tretie osoby); pre-
vod (konverzia) počítačových programov alebo 
údajov (nie fyzický); digitalizácia dokumentov (ske-
novanie); zhotovovanie kópií počítačových pro-
gramov; inžinierska činnosť; hosťovanie na počí-
tačových stránkach (webových stránkach); prie-
myselné dizajnérstvo; inštalácie počítačového soft-
véru; vedecké laboratórne služby; geodézia (ze-
memeračstvo); údržba počítačového softvéru; skú-
šobníctvo, overovanie a kontrola kvality materiá-
lov; strojársky výskum; diaľkové monitorovanie 
počítačových systémov; navrhovanie obalov, oba-
lové dizajnérstvo; štúdie technických projektov; 
poskytovanie internetových vyhľadávačov; posky-
tovanie vedeckých informácií a poradenstva o kom-
penzácii uhlíkových emisií; kontroly kvality; ob-
novovanie počítačových databáz; požičiavanie po-
čítačového softvéru; prenájom webových serve-
rov; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákaz- 
 

níkov); expertízy (inžinierske práce); technologic-
ký výskum; informačné technológie; programova-
nie zariadení na spracovanie údajov; poradenstvo 
v oblasti počítačových technológií; prenájom počí-
tačového hardvéru; služby poskytovateľov služieb 
aplikácií (ASP); tvorba a údržba softvéru pre blo-
gy (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti tele-
komunikačných technológií; služby prenájmu po-
čítačov a zariadení na spracovanie údajov; techno-
logické služby v oblasti navrhovania a plánovania 
telekomunikačného vybavenia; predpovede poča-
sia; výskum v oblasti telekomunikačných techno-
lógií; monitorovanie sieťových systémov v oblasti 
telekomunikácií na zisťovanie porúch; technolo-
gické poradenstvo v oblasti telekomunikácií a te-
lekomunikačných zariadení; služby zabezpečenia 
údajov prostredníctvom firewallu; výskum v ob-
lasti počítačovej a internetovej bezpečnosti; návrh 
a vývoj počítačových bezpečnostných monitoro-
vacích systémov; údržba počítačového softvéru  
v oblasti počítačovej bezpečnosti a predchádzania 
počítačovým rizikám; aktualizácia počítačového 
softvéru v oblasti počítačovej bezpečnosti a pred-
chádzania počítačovým rizikám; navrhovanie, vý-
voj a obnovovanie bezpečnostných systémov pre 
elektronické údaje v oblasti informačných techno-
lógií; poradenstvo v oblasti internetovej bezpeč-
nosti; monitorovanie počítačových bezpečnostných 
systémov; programovanie internetových bezpeč-
nostných programov; odborné poradenské služby 
v oblasti počítačovej bezpečnosti; konzultácie  
v oblasti bezpečnostného softvéru; počítačová ana-
lýza bezpečnostných hrozieb pre ochranu údajov; 
navrhovanie a vývoj bezpečnostných systémov pre 
elektronické údaje; návrh a vývoj internetových 
dátových bezpečnostných systémov; ochrana počí-
tačov proti počítačovým vírusom; odblokovanie 
mobilných telefónov; prenájom počítačových ser-
verov (serverhosting); poskytovanie softvéru pro-
stredníctvom internetu (SaaS); konzultačné služby 
v oblasti softvéru ako služby (SaaS); poskytovanie 
počítačovej platformy prostredníctvom internetu 
(PaaS); informačné a poradenské služby týkajúce 
sa služieb uvedených v tejto triede tohto zoznamu; 
poradenské a informačné služby týkajúce sa slu-
žieb uvedených v tejto triede tohto zoznamu pro-
stredníctvom internetu, počítačových databáz a te-
lekomunikačných sietí. 

(540) O2 Smart Paušál 
(550) slovná 
(731) O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London 

W1B 5AN, GB; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2124-2019 
(220) 26.9.2019 

 11 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov; magnetické disky; 

audiovizuálne kompaktné disky; optické kompak-
tné disky; optické nosiče údajov; nosiče zvuko-
vých nahrávok; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); kreslené filmy; nahraté počítačové progra-
my; počítačový softvér (nahraté počítačové pro-
gramy); sťahovateľné počítačové programy; nahra-
tý softvér na počítačové hry; sťahovateľný softvér 
na počítačové hry. 
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16 - Časopisy (periodiká); kalendáre; noviny; pe-
riodiká; plagáty; tlačené publikácie; tlačoviny; tla-
čivá (formuláre); fotografie (tlačoviny); grafické 
vzory (tlačoviny); katalógy; knihy; komiksy; gra-
fické reprodukcie; grafické zobrazenia. 
35 - Zásielkové reklamné služby; pomoc pri riade-
ní obchodnej činnosti; reklamné plagátovanie; pla-
tené reklamné služby typu „klikni sem“; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklam-
ných filmov; obchodný manažment pre poskyto-
vateľov služieb na voľnej nohe; prieskum trhu; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; rozširovanie reklamných oznamov; personál-
ne poradenstvo; poradenstvo v oblasti komuniká-
cie (reklama); predvádzanie (služby modeliek) na 
reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie 
tovaru; prenájom reklamného času v komunikač-
ných médiách; prenájom reklamných materiálov; 
reklama; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklamné agentúry; rozširovanie re-
klamných oznamov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; vydávanie reklam-
ných textov; písanie reklamných textov; rozhlaso-
vá reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
televízna reklama; rozširovanie vzoriek tovarov; 
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; zostavovanie 
štatistík; komerčné informačné kancelárie; analýzy 
nákladov; podpora predaja (pre tretie osoby); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verej-
nosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (re-
klama); spracovanie textov; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; pos-
kytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských kontaktných informácií; optimalizácia 
internetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
cielený marketing; vonkajšia reklama; marketing  
v rámci vydávania softvéru. 
37 - Maľovanie a opravy reklamných tabúľ. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pro-
stredníctvom počítačov; poskytovanie užívateľské-
ho prístupu do svetovej počítačovej siete; komuni-
kácia prostredníctvom počítačových terminálov. 
39 - Sprostredkovanie dopravy; balenie darčekov. 
40 - Fototlač; kreslenie, rytie laserom; tlač, tlače-
nie; sieťotlač, serigrafia; ofsetová tlač. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie a ve-
denie kolokvií; organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie a vedenie kongresov; organizo-
vanie a vedenie seminárov; organizovanie a vede-
nie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie plesov; organizo-
vanie predstavení (manažérske služby); organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží; or-
ganizovanie súťaží krásy; organizovanie športo-
vých súťaží; organizovanie živých vystúpení; plá-
novanie a organizovanie večierkov; diskotéky 
(služby); divadelné predstavenia; poradenstvo pri 
voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia); informácie o možnostiach zábavy; informácie 
o možnostiach rekreácie; online poskytovanie po-
čítačových hier (z počítačových sietí); online pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); vydávanie textov (okrem reklamných); 
režírovanie filmov (okrem reklamných); online  
 

vydávanie elektronických kníh a časopisov; vydá-
vanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); 
produkcia filmov (nie reklamných); fotografovanie; 
písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); 
rozhlasová zábava; vyučovanie; vzdelávanie; re-
zervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 
42 - Obnovovanie počítačových databáz; zhotovo-
vanie kópií počítačových programov; hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach); 
počítačové programovanie; tvorba počítačového 
softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; po-
žičiavanie počítačového softvéru; tvorba a udržia-
vanie webových stránok (pre tretie osoby); grafic-
ké dizajnérstvo; navrhovanie grafickej úpravy re-
klamných materiálov; poradenstvo pri tvorbe we-
bových stránok; poradenstvo v oblasti informač-
ných technológií; poradenstvo v oblasti počítačo-
vých technológií; výzdoba interiérov; priemyselné 
dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizaj-
nérstvo; módne návrhárstvo; navrhovanie vzhľadu 
výrobkov (priemyselné dizajnérstvo). 
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlast-
níctva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, fialová, oranžová 
(731) Wiktor Leo Burnett, s. r. o., Leškova 5, 811 04 

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

 
 

(210) 2261-2019 
(220) 9.10.2019 

 11 (511) 30, 33, 43 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža, 

cestoviny a rezance; tapioka a ságo; múka a obil-
ninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske vý-
robky; čokoláda; smotanové zmrzliny, šerbety a os-
tatné zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; drož-
die, prášky do pečiva; soľ, koreniny, korenie, kon-
zervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťové 
prísady; konzumný ľad. 
33 - Víno. 
43 - Kaviarne. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Passionis s.r.o., Golianova 13, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; 
(740) Advokátska kancelária MESSINGER & Partners, 

s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
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(210) 2316-2019 
(220) 14.10.2019 

 11 (511) 37, 41, 42 
(511) 37 - Elektroinštalačné služby; inteligentné elektro-

inštalácie; inštalácie, údržba a opravy požiarnych 
hlásičov; inštalácie, údržba a opravy poplašných 
systémov proti vlámaniu; inštalácie, údržba a op-
ravy kamerových a bezpečnostných systémov; in-
štalácie, údržba a opravy elektrickej zabezpečova-
cej signalizácie; inštalácie, údržba a opravy audio 
a video vrátnikov; inštalácie, údržba a opravy au-
dio a video systémov v domoch, bytoch, reštaurá-
ciách, chatách; inštalácie, údržba a opravy štruktú-
rovanej kabeláže; údržba a opravy elektrických za-
riadení v domoch, bytoch, reštauráciách, chatách; 
údržba a opravy elektrických prístrojov; údržba  
a opravy elektrospotrebičov. 
41 - Prenájom zvukových prístrojov a zariadení; 
prenájom audio prístrojov; prenájom osvetľova-
cích prístrojov a zariadení pre kluby, bary, disko-
téky, divadlá, domy kultúry, tanečné sály, športo-
viská. 
42 - Navrhovanie štruktúrovanej kabeláže (inži-
nierske služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela, čierna 
(731) UMBRELLA Security Systems, s.r.o., Tulská 5302/97, 

974 04 Banská Bystrica, SK; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 2406-2019 
(220) 23.10.2019 

 11 (511) 40 
(511) 40 - Kováčstvo; frézovanie; rytie, gravírovanie; 

obrábanie kovov; konečná úprava povrchov (me-
chanická alebo chemická); tryskové pieskovanie; 
zváranie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene modrej; čierna 
(731) KOVOMONT BM s.r.o., Tomášikova 23/C, 821 01 

Bratislava, SK; 
(740) Jozef Klučka - STYLE, Partizánske, SK; 

 
 
 
 
 

(210) 2423-2019 
(220) 28.10.2019 

 11 (511) 11, 32, 33 
(511) 11 - Prístroje na prípravu, ohrev, chladenie a dáv-

kovanie nápojov. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; balená voda; si-
rupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu 
nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno; ovoc-
né destilované nápoje. 

(540) Crystalis 
(550) slovná 
(731) Crystalis s.r.o., Antala Staška 1075/41a, 140 00 

Praha 4, CZ; 
(740) LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o., 

150 00 Praha 5, CZ; 
 
 

(210) 2443-2019 
(220) 28.10.2019 

 11 (511) 3, 35, 44 
(511) 3 - Parfumy; toaletné vody; kozmetické gély (nie 

na lekárske použitie); kúpeľové a sprchové soli nie 
na lekárske použitie; toaletné mydlá; telové dezo-
doranty (parfuméria); kozmetické krémy; kozme-
tické mlieka; kozmetické pleťové vody; púder 
(kozmetika); prípravky na ochranu pred slnkom 
(kozmetika); prípravky na líčenie; odličovacie príp-
ravky; laky na nechty; šampóny; gély na vlasy; 
spreje, peny a balzamy na modelovanie vlasov  
a na starostlivosť o ne; prípravky na farbenie a od-
farbovanie vlasov; vlasové vody a séra (kozmeti-
ka); esenciálne (éterické) oleje; prípravky na čiste-
nie zubov; odličovacie tampóny z vaty; vatové ty-
činky na kozmetické použitie; kozmetické taštič-
ky; pracie prostriedky; čistiace prípravky; laky na 
vlasy; špirály na riasy; lesky na pery; balzamy (nie 
na lekárske použitie); suché šampóny; vlasové 
kondicionéry; fytokozmetické prípravky. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 3 tohto zoznamu pro-
stredníctvom telekomunikačnej a výpočtovej tech-
niky; obchodná správa spoločnosti (pre tretie oso-
by); obchodné sprostredkovateľské služby; admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok; 
predvádzanie tovarov; prezentácie tovarov a slu-
žieb vo veľkoobchodoch, supermarketoch, malo-
obchodoch, obchodných domoch a internetových 
obchodoch na obchodné a/alebo reklamné účely; 
dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; 
maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby s koz-
metickými výrobkami prostredníctvom internetu; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov na pod-
poru predaja; poskytovanie spotrebiteľských in-
formácií prostredníctvom webových stránok; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; poskytovanie obchodných rád 
a informácií spotrebiteľom pri nákupe tovarov  
a služieb prostredníctvom webových stránok; pod-
pora predaja pre tretie osoby prostredníctvom po-
čítačovej siete; poskytovanie obchodných infor-
mácií prostredníctvom počítačovej siete; marke-
ting; prieskum trhu; sprostredkovanie reklamnej  
a propagačnej činnosti; organizovanie komerčných 
a reklamných výstav; vytváranie obchodných a ob-
chodno-informačných sietí; administratívne spra- 
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covanie obchodných objednávok; fakturácia; vy-
stavovanie a predvádzanie tovarov na obchodné 
a/alebo reklamné účely; maloobchodné služby s to-
varmi v oblasti kozmetiky a hygieny. 
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo 
zvierat; služby vizážistov; salóny krásy; kaderníc-
ke salóny. 

(540) Biokrása Krásna od prírody 
(550) slovná 
(731) BIOkrása s.r.o., M. R. Štefánika 21, 934 01 Le-

vice, SK; 
 
 

(210) 2445-2019 
(220) 17.10.2019 

 11 (511) 5, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44 
(511) 5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske príp-

ravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; vý-
živové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, ob-
väzový materiál; materiály na plombovanie zu-
bov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; 
prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbi-
cídy. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; ne-
hnuteľnosti (služby). 
37 - Stavebníctvo; opravy zdravotníckych prí-
strojov a zariadení; inštalácie zdravotníckych prí-
strojov a zariadení. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
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. 
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, biela, čierna 
(731) Trispire, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bra-

tislava, SK; 
(740) Vároši Peter, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 2495-2019 
(220) 5.11.2019 

 11 (511) 31 
(511) 31 - Semená na pestovanie rastlín; semená na 

pestovanie kukurice; kukurica. 
(540) 

  
(550) obrazová 
(591) červená, zelená 
(731) Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division 

GmbH, Apensener Str. 198, 216 14 Buxtehude, 
DE; 

(740) Kinstellar, s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2498-2019 
(220) 5.11.2019 

 11 (511) 31 
(511) 31 - Semená na pestovanie rastlín; semená na 

pestovanie kukurice; kukurica. 
(540) 

  
(550) obrazová 
(591) modrá, zelená 
(731) Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division 

GmbH, Apensener Str. 198, 216 14 Buxtehude, 
DE; 

(740) Kinstellar, s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2600-2019 
(220) 19.11.2019 
(310) 556752 
(320) 21.6.2019 
(330) CZ 

 11 (511) 16, 21, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 43 
(511) 16 - Blahoželania (pohľadnice); kalendáre; letáky; 

papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papie-
rové reklamné tabule; papierové podložky pod po-
háre; papierové obrúsky (prestieranie); papierové 
obrusy; papierové podložky na stôl (anglické pre-
stieranie); podložky pod pivové poháre; papierové 
alebo lepenkové pútače; prospekty; tlačoviny. 
21 - Džbány; hrnčeky; jedálenské súpravy (riad); ka-
rafy; korbele; fľaše; kuchynský stolový riad (okrem 
príborov); vedierka na ľad; poháre, šálky, hrnčeky 
na pitie; otvárače na fľaše (elektrické alebo neelek-
trické); papierové alebo plastové poháre; podložky 
pod pivové poháre okrem papierových alebo lát-
kových; prestieranie na stolovanie okrem textilné-
ho a papierového; držiaky na jedálne lístky; stoja-
ny na obrúsky; pivové poháre; džbány na pivo. 
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25 - Košele; košele s krátkym rukávom; kravaty; 
obuv; odevy; opasky na peniaze (odevy); opasky 
(odevy); športové dresy; vrchné ošatenie; šatky, 
šály; tričká; vesty; zástery (odevy). 
31 - Pivovarský slad; slad na výrobu piva a lieho-
vín; mláto; slad; pivovarnícky jačmeň, chmeľ. 
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápo-
je; nealkoholické nápoje s obsahom ovocných 
štiav; nealkoholické nápoje na báze ovocia ochu-
tené čajom; nealkoholické koktaily; nealkoholické 
aperitívy; nealkoholické sladové nápoje; nealkoho-
lický cider; ovocné šťavy; prášky na prípravu šu-
mivých nápojov; nápoje z ovocných štiav; nápoje 
na báze piva; nealkoholické pivo; nealkoholické 
nápoje s príchuťou piva; ochutené pivo; pivo; pi-
vové koktaily; sirupy na výrobu nápojov; sladové 
pivo. 
33 - Cider; alkoholické nápoje okrem piva; aperi-
tívy; liehové esencie; destilované nápoje; digestíva 
(likéry a liehoviny); víno; koktaily; liehoviny; li-
kéry. 
35 - Reklama; marketing; podpora predaja (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod. 
40 - Varenie piva pre tretie osoby. 
41 - Diskotéky (služby); výchovnozábavné klubo-
vé služby; plánovanie večierkov (zábava); organi-
zovanie a vedenie koncertov; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie tvori-
vých dielní (výučba); organizovanie súťaží; orga-
nizovanie športových aktivít a súťaží; organizova-
nie výstav na kultúrne alebo vzdelávacie účely; 
prevádzkovanie herní; služby kasín (hazardné 
hry); poskytovanie zariadení na oddych a rekreá-
ciu; nočné kluby (zábava); vzdelávanie; zábava. 
43 - Bary (služby); bufetové služby; reštauračné 
(stravovacie) služby v hoteloch; samoobslužné je-
dálne; závodné jedálne; kaviarne; pivnice (pohos-
tinstvá); pizzerie; podávanie alkoholických nápo-
jov; podávanie jedál a nápojov; podávanie nápojov 
v mikropivovaroch; podávanie nápojov v pivni-
ciach s vlastným pivovarom; pohostinstvá (služ-
by); usporadúvanie slávnostných hostín (banke-
tov); poskytovanie informácií o reštauráciách; do-
dávanie nápojov na objednávku (ketering); reštau-
račné (stravovacie) služby; samoobslužné reštau-
rácie; dočasný prenájom izieb; hostely; hotelové  
a motelové služby; prenájom a požičiavanie ku-
chynského riadu; prenájom barového vybavenia; 
prenájom kuchynských prístrojov. 

(540) POD PROUDEM 
(550) slovná 
(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, 301 00 

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

 
 

(210) 2601-2019 
(220) 19.11.2019 

 11 (511) 32, 35, 43 
(511) 32 - Minerálne vody (nápoje); ovocné a zeleni-

nové šťavy ako nápoje alebo na výrobu nealko-
holických nápojov; pivná mladinka; sladové ná-
poje; nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; muš-
ty; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov;  
sirupy na výrobu nápojov; šumivé nápoje; stolo- 
 

 vé vody vrátane vôd ochutených; pramenité a mi-
nerálne vody vrátane vôd ochutených; balená vo-
da; zmesi a prášky na prípravu nápojov; pivo; 
sladové pivo; zázvorové pivo; miešané nápoje  
s obsahom piva; výťažky z chmeľu na výrobu pi-
va; príchute na výrobu piva. 
35 - Marketing a obchodné služby s výrobkami 
uvedenými v triede 32 tohto zoznamu; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre úče-
ly maloobchodu; predvádzanie tovaru; reklama  
a propagačná činnosť; marketingový prieskum. 
43 - Pohostinské a kaviarenské služby; obstará-
vanie poukážok na stravovanie; ubytovacie kan-
celárie (hotely, penzióny); hotelierske služby; mo-
tely (služby); penzióny; prenájom prechodného 
ubytovania; prenájom potrieb na prevádzku reš-
tauračných zariadení; rýchle občerstvenie (snack-
bary); bary (služby); bufetové služby; samoob-
služné jedálne; závodné jedálne; cukrárne; ka-
viarne; reštauračné (stravovacie) služby; čapova-
nie piva (služby); poskytovanie jedál a nápojov; 
prevádzkovanie stravovacích zariadení; dodáva-
nie hotových jedál a nápojov na objednávku (ke-
tering). 

(540) Gambrinus 
 Patron našeho piva 
(550) slovná 
(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, 301 00 

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

 
 

(210) 2602-2019 
(220) 19.11.2019 

 11 (511) 30, 31, 32, 33, 40 
(511) 30 - Šerbety (zmrzlinové nápoje); sušené bylinky; 

konzervované bylinky; konzervované záhradné by-
linky (chuťové prísady); zeleninové drene (omáč-
ky, potraviny). 
31 - Čerstvé záhradné bylinky; čerstvé bio bylin-
ky; čerstvé bylinky v kvetináčoch; sušené bylinky 
na dekoráciu. 
32 - Šerbety (nápoje); mrazené ovocné nápoje; 
nízkokalorické nealkoholické nápoje; nápoje pre 
športovcov; nealkoholické ovocné nápoje; nápoje 
obsahujúce vitamíny; mrazené sýtené nápoje; ze-
leninové džúsy (nápoje); nesýtené nealkoholické 
nápoje; nealkoholické sladové nápoje; výživovo 
obohatené nápoje; nápoje z jablkového džúsu; ná-
poje s príchuťou ovocia; nápoje z ovocných džú-
sov; nápoje z hroznového džúsu; nápoje s ovoc-
ným základom; nealkoholické ochutené sýtené ná-
poje; nápoje z pomarančového džúsu; mixované 
zeleninové nápoje (smoothies); nealkoholické ná-
poje s ovocnou príchuťou; mixované ovocné alebo 
zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje obohate-
né o vitamíny; nealkoholické nápoje obsahujúce 
zeleninové džúsy; nealkoholické nápoje zo sušené-
ho ovocia; nealkoholické nápoje s obsahom ovoc-
ných štiav; nápoje so šťavou zo zelenej zeleniny; 
nápoje obsahujúce miešané ovocné a zeleninové 
džúsy; nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi 
a minerálnymi soľami; nealkoholické bezsladové 
nápoje (s výnimkou nápojov na lekárske účely). 
33 - Liehoviny a destiláty; shochu (liehoviny); fer-
mentované liehoviny; digestíva (liehoviny a liké-
ry); destilované nápoje; nízkoalkoholické nápoje;  
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horké likéry; alkoholické energetické nápoje; al-
koholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje 
s ovocím; alkoholické nápoje z ovocia; alcopops 
(sladké alkoholické nápoje); nápoje na báze vína; 
alkoholické ovocné koktailové nápoje; nápoje 
obsahujúce víno (vínne streky); vopred priprave-
né miešané alkoholické nápoje (nie s pivom). 
40 - Konzervovanie nápojov; konzervovanie po-
travín. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela 
(731) Karkošiak Igor, Ing. arch., Nižná Boca 20, 032 34 

Nižná Boca, SK; 
(740) JANČI & Partners s.r.o., Liptovský Mikuláš, SK; 

 
 

(210) 2605-2019 
(220) 19.11.2019 

 11 (511) 30, 31, 32, 33, 40 
(511) 30 - Šerbety (zmrzlinové nápoje); sušené bylinky; 

konzervované bylinky; konzervované záhradné by-
linky (chuťové prísady); zeleninové drene (omáč-
ky, potraviny). 
31 - Čerstvé záhradné bylinky; čerstvé bio bylin-
ky; čerstvé bylinky v kvetináčoch; sušené bylinky 
na dekoráciu. 
32 - Šerbety (nápoje); mrazené ovocné nápoje; 
nízkokalorické nealkoholické nápoje; nápoje pre 
športovcov; nealkoholické ovocné nápoje; nápoje 
obsahujúce vitamíny; mrazené sýtené nápoje; ze-
leninové džúsy (nápoje); nesýtené nealkoholické 
nápoje; nealkoholické sladové nápoje; výživovo 
obohatené nápoje; nápoje z jablkového džúsu; ná-
poje s príchuťou ovocia; nápoje z ovocných džú-
sov; nápoje z hroznového džúsu; nápoje s ovoc-
ným základom; nealkoholické ochutené sýtené ná-
poje; nápoje z pomarančového džúsu; mixované 
zeleninové nápoje (smoothies); nealkoholické ná-
poje s ovocnou príchuťou; mixované ovocné alebo 
zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje obohate-
né o vitamíny; nealkoholické nápoje obsahujúce 
zeleninové džúsy; nealkoholické nápoje zo suše-
ného ovocia; nealkoholické nápoje s obsahom ovoc-
ných štiav; nápoje so šťavou zo zelenej zeleniny; 
nápoje obsahujúce miešané ovocné a zeleninové 
džúsy; nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi 
a minerálnymi soľami; nealkoholické bezsladové 
nápoje (s výnimkou nápojov na lekárske účely). 
33 - Liehoviny a destiláty; shochu (liehoviny); fer-
mentované liehoviny; digestíva (liehoviny a liké-
ry); destilované nápoje; nízkoalkoholické nápoje;  
 

horké likéry; alkoholické energetické nápoje; al-
koholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje 
s ovocím; alkoholické nápoje z ovocia; alcopops 
(sladké alkoholické nápoje); nápoje na báze vína; 
alkoholické ovocné koktailové nápoje; nápoje 
obsahujúce víno (vínne streky); vopred priprave-
né miešané alkoholické nápoje (nie s pivom). 
40 - Konzervovanie nápojov; konzervovanie po-
travín. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) fialová, biela 
(731) Karkošiak Igor, Ing. arch., Nižná Boca 20, 032 34 

Nižná Boca, SK; 
(740) JANČI & Partners s.r.o., Liptovský Mikuláš, SK; 

 
 

(210) 2608-2019 
(220) 19.11.2019 

 11 (511) 32, 35, 43 
(511) 32 - Minerálne vody (nápoje); ovocné a zelenino-

vé šťavy ako nápoje alebo na výrobu nealkoholic-
kých nápojov; pivná mladinka; sladové nápoje; 
nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; mušty; neal-
koholické prípravky na výrobu nápojov; sirupy na 
výrobu nápojov; šumivé nápoje; stolové vody vrá-
tane vôd ochutených; pramenité a minerálne vody 
vrátane vôd ochutených; balená voda; zmesi a práš-
ky na prípravu nápojov; pivo; sladové pivo; zázvo-
rové pivo; miešané nápoje s obsahom piva; výťaž-
ky z chmeľu na výrobu piva; príchute na výrobu 
piva. 
35 - Marketing a obchodné služby s výrobkami 
uvedenými v triede 32 tohto zoznamu; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre účely 
maloobchodu; predvádzanie tovaru; reklama a pro-
pagačná činnosť; marketingový prieskum. 
43 - Pohostinské a kaviarenské služby; obstaráva-
nie poukážok na stravovanie; ubytovacie kancelá-
rie (hotely, penzióny); hotelierske služby; motely 
(služby); penzióny; prenájom prechodného ubyto-
vania; prenájom potrieb na prevádzku reštaurač-
ných zariadení; rýchle občerstvenie (snackbary); 
bary (služby); bufetové služby; samoobslužné je-
dálne; závodné jedálne; cukrárne; kaviarne; reštau-
račné (stravovacie) služby; čapovanie piva (služ-
by); poskytovanie jedál a nápojov; prevádzkovanie 
stravovacích zariadení; dodávanie hotových jedál 
a nápojov na objednávku (ketering). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, 301 00 

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

 
 

(210) 2626-2019 
(220) 19.11.2019 

 11 (511) 16, 21, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 43 
(511) 16 - Blahoželania (pohľadnice); kalendáre; letáky; 

papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papie-
rové reklamné tabule; papierové podložky pod po-
háre; papierové obrúsky (prestieranie); papierové 
obrusy; papierové podložky na stôl (anglické pre-
stieranie); podložky pod pivové poháre; papierové 
alebo lepenkové pútače; prospekty; tlačoviny. 
21 - Džbány; hrnčeky; jedálenské súpravy (riad); ka-
rafy; korbele; fľaše; kuchynský stolový riad (okrem 
príborov); vedierka na ľad; poháre, šálky, hrnčeky 
na pitie; otvárače na fľaše (elektrické alebo neelek-
trické); papierové alebo plastové poháre; podložky 
pod pivové poháre okrem papierových alebo lát-
kových; prestieranie na stolovanie okrem textilné-
ho a papierového; držiaky na jedálne lístky; stoja-
ny na obrúsky; pivové poháre; džbány na pivo. 
25 - Košele; košele s krátkym rukávom; kravaty; 
obuv; odevy; opasky na peniaze (odevy); opasky 
(odevy); športové dresy; vrchné ošatenie; šatky, 
šály; tričká; vesty; zástery (odevy). 
31 - Pivovarský slad; slad na výrobu piva a lieho-
vín; mláto; slad; pivovarnícky jačmeň, chmeľ. 
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; 
nealkoholické nápoje s obsahom ovocných štiav; 
nealkoholické nápoje na báze ovocia ochutené ča-
jom; nealkoholické koktaily; nealkoholické aperi-
tívy; nealkoholické sladové nápoje; nealkoholický 
cider; ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých 
nápojov; nápoje z ovocných štiav; nápoje na báze 
piva; nealkoholické pivo; nealkoholické nápoje  
s príchuťou piva; ochutené pivo; pivo; pivové kok-
taily; sirupy na výrobu nápojov; sladové pivo. 
33 - Cider; alkoholické nápoje okrem piva; aperi-
tívy; liehové esencie; destilované nápoje; digestíva 
(likéry a liehoviny); víno; koktaily; liehoviny; li-
kéry. 
35 - Reklama; marketing; podpora predaja (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod. 
40 - Varenie piva pre tretie osoby. 
41 - Diskotéky (služby); výchovno-zábavné klubo-
vé služby; plánovanie večierkov (zábava); organi-
zovanie a vedenie koncertov; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie tvori-
vých dielní (výučba); organizovanie súťaží; orga- 
 

nizovanie športových aktivít a súťaží; organizova-
nie výstav na kultúrne alebo vzdelávacie účely; 
prevádzkovanie herní; služby kasín (hazardné hry); 
poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
nočné kluby (zábava); vzdelávanie; zábava. 
43 - Bary (služby); bufetové služby; reštauračné (stra-
vovacie) služby v hoteloch; samoobslužné jedálne; 
závodné jedálne; kaviarne; pivnice (pohostinstvá); 
pizzerie; podávanie alkoholických nápojov; podá-
vanie jedál a nápojov; podávanie nápojov v mik-
ropivovaroch; podávanie nápojov v pivniciach  
s vlastným pivovarom; pohostinstvá (služby); us-
poradúvanie slávnostných hostín (banketov); po-
skytovanie informácií o reštauráciách; dodávanie 
nápojov na objednávku (ketering); reštauračné (stra-
vovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; dočas-
ný prenájom izieb; hostely; hotelové a motelové 
služby; prenájom a požičiavanie kuchynského ria-
du; prenájom barového vybavenia; prenájom ku-
chynských prístrojov. 

(540) PIVOVAR PROUD 
(550) slovná 
(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, 301 00 

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

 
 

(210) 2645-2019 
(220) 25.11.2019 

 11 (511) 6, 14, 16, 19, 21, 33 
(511) 6 - Kovové umelecké diela. 

14 - Acháty; hodinové ručičky; ingoty z drahých 
kovov; jantárové šperky; jantárové korálky; amu-
lety (klenotnícke výrobky); strieborný drôt; strie-
borná niť (klenotnícke výrobky); hodiny; hodinár-
ske kyvadlá; perá (časti hodinových strojov); ná-
ramky (klenotnícke výrobky); náramkové hodin-
ky; remienky na náramkové hodinky; prívesky 
(klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrob-
ky); hodinové a hodinkové ciferníky; slnečné ho-
diny; hodinové stroje; retiazky (klenotnícke vý-
robky); retiazky na hodinky; chronografy (hodin-
ky); chronometre; chronoskopy (na meranie krát-
kych časových úsekov); nástroje na meranie času, 
časomiery; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); elek-
trické hodiny a hodinky; spony na kravaty; mince; 
diamanty; retiazky z drahých kovov (klenotnícke 
výrobky); retiazky z drahých kovov (klenotnícke 
výrobky); atómové hodiny; kontrolné hodiny (na 
kontrolu ďalších hodín); hodinové skrinky; irídium; 
šperky zo slonoviny; gagátové ozdoby; gagát (smol-
né uhlie) (surovina alebo polotovar); medené žetó-
ny; klenotnícke výrobky; klenoty; medailóny (kle-
notnícke výrobky); medaily; drahé kovy (surovina 
alebo polotovar); hodinky; hodinkové pružiny (pe-
rá); hodinkové sklíčka; mechanizmy hodín a hodi-
niek (hodinové a hodinkové strojčeky); olivín (dra-
hé kamene); zlato (surovina alebo polotovar); zlaté 
nite (klenotnícke výrobky); osmium; paládium; oz-
dobné ihlice; korálky (klenotnícke výrobky); po-
lodrahokamy; drahé kamene; platina; budíky; ró-
dium; ruténium; spinely (drahé kamene); sochy  
z drahých kovov; štras (brúsené olovnaté sklo); 
zliatiny drahých kovov; hodinárske kotvičky; prs-
tene (klenotnícke výrobky); umelecké diela z dra-
hých kovov; škatuľky, schránky z drahých kovov; 
klenotnícke výrobky na pokrývky hlavy; náušnice;  
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klenotnícke výrobky na obuv; manžetové gombí-
ky; busty z drahých kovov; hodinkové puzdrá (sú-
časť hodiniek); kazety na hodinky; figuríny z dra-
hých kovov; sošky z drahých kovov; ihlice (kle-
notnícke výrobky); ihlice na kravaty; odznaky  
z drahých kovov; krúžky na kľúče (s príveskom 
alebo ozdobou); striebro (surovina alebo poloto-
var); stopky; klenoty, šperky z emailovanej kera-
miky; šperkovnice; korálky na výrobu šperkov; 
šperkárske uzávery; komponenty šperkov; cestov-
né obaly a puzdrá na šperky; kabošony na výrobu 
šperkov; krúžky na kľúče z drahých kovov; kra-
bičky na šperky; hodinkové ručičky; modlitebné 
korálky misbaha; textilné vyšívané náramky (bižu-
téria); prívesky na kľúče; ružence; kríže z drahých 
kovov (nie šperky); krížiky (šperky); samonavíja-
cie krúžky na kľúče; ozdobné klobúkové ihlice 
(šperky). 
16 - Obrazy (maľby) zarámované alebo nezará-
mované. 
19 - Umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru. 
21 - Porcelánové, keramické, kameninové, terako-
tové alebo sklenené umelecké predmety. 
33 - Víno. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, oranžová 
(731) N-Global European s.r.o., Nám. M. R. Štefáni- 

ka 5/28, 945 01 Komárno 1, SK; 
(740) Mgr. Emese Suba, Komárno, SK; 

 
 

(210) 2679-2019 
(220) 28.11.2019 

 11 (511) 3, 21, 44 
(511) 3 - Skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); 

laky na nechty; prípravky na líčenie; vulkanický 
popol na čistenie; umelé mihalnice; kozmetické 
prípravky na mihalnice; kozmetické prípravky; va-
ta na kozmetické použitie; kozmetické ceruzky; 
kozmetické krémy; odličovacie prípravky; odla-
kovače; depilačné prípravky; epilačné prípravky; 
depilačný vosk; líčidlá; vazelína na kozmetické 
použitie; tuky na kozmetické použitie; peroxid vo-
díka na kozmetické použitie; kozmetické pleťové 
vody; kozmetické prípravky na obočie; umelé nech-
ty; prípravky na ošetrovanie nechtov; kozmetické 
prípravky na starostlivosť o pleť; pomády na koz-
metické použitie; púder (kozmetika); kozmetické 
prípravky na opaľovanie; lepidlá na nalepovanie 
umelých mihalníc; obrúsky napustené pleťovými 
vodami; kozmetické lepidlá; špirály na riasy, mas-
kary; lesky na pery; ozdobné nálepky na nechty; 
odlakovače na nechty; očné gélové náplasti na 
kozmetické použitie; trblietky na nechty. 
21 - Kozmetické pomôcky; štetce na obočie; koz-
metické štetce; kefky na očné riasy. 
44 - Salóny krásy; manikúra; soláriá (služby); 
služby vizážistov; depilácia voskom. 
 
 
 

(540) ANIKA 
(550) slovná 
(731) Anna Pavlíková - ANIKA, Valča 120, 038 35 

Valča, SK; 
(740) AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., Martin, SK; 

 
 

(210) 2683-2019 
(220) 2.12.2019 

 11 (511) 1, 24, 27, 35, 37, 39, 42 
(511) 1 - Priemyselné chemikálie; plasty (suroviny); 

lepidlá pre priemysel. 
24 - Tkaniny; posteľné pokrývky; obrusy (okrem 
papierových). 
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum; papie-
rové tapety; podlahové krytiny z PVC; vinylové 
podlahové krytiny. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné a služby s pod-
lahovými krytinami. 
37 - Inštalácia podlahových krytín. 
39 - Doprava podlahových krytín. 
42 - Štúdie technických projektov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela 
(731) KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Antala Staška 1071, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(740) Břeský Ladislav, JUDr., Praha, CZ; 

 
 

(210) 2684-2019 
(220) 2.12.2019 

 11 (511) 1, 35, 37, 39, 42 
(511) 1 - Priemyselné chemikálie; plasty (suroviny); 

lepidlá pre priemysel. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s pod-
lahovými krytinami. 
37 - Inštalácia podlahových krytín. 
39 - Doprava podlahových krytín. 
42 - Štúdie technických projektov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela 
(731) KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Antala Staška 1071, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(740) Břeský Ladislav, JUDr., Praha, CZ; 
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(210) 2687-2019 
(220) 2.12.2019 

 11 (511) 1, 24, 27, 35, 37, 39, 42 
(511) 1 - Priemyselné chemikálie; plasty (suroviny); 

lepidlá pre priemysel. 
24 - Tkaniny; posteľné pokrývky; obrusy (okrem 
papierových). 
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum; papie-
rové tapety; podlahové krytiny z PVC; vinylové 
podlahové krytiny. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné a služby s pod-
lahovými krytinami. 
37 - Inštalácia podlahových krytín. 
39 - Doprava podlahových krytín. 
42 - Štúdie technických projektov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna, biela 
(731) KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Antala Staška 1071, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(740) Břeský Ladislav, JUDr., Praha, CZ; 

 
 

(210) 2690-2019 
(220) 2.12.2019 

 11 (511) 1, 35, 37, 39, 42 
(511) 1 - Priemyselné chemikálie; plasty (suroviny); 

lepidlá pre priemysel. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s pod-
lahovými krytinami. 
37 - Inštalácia podlahových krytín. 
39 - Doprava podlahových krytín. 
42 - Štúdie technických projektov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela 
(731) KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Antala Staška 1071, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(740) Břeský Ladislav, JUDr., Praha, CZ; 

 
 

(210) 2692-2019 
(220) 2.12.2019 

 11 (511) 1, 35, 37, 39, 42 
(511) 1 - Priemyselné chemikálie; plasty (suroviny); 

lepidlá pre priemysel. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s pod-
lahovými krytinami. 
37 - Inštalácia podlahových krytín. 
39 - Doprava podlahových krytín. 
42 - Štúdie technických projektov. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela 
(731) KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Antala Staška 1071, 

140 00 Praha 4, CZ; 
(740) Břeský Ladislav, JUDr., Praha, CZ; 

 
 

(210) 2695-2019 
(220) 28.11.2019 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Zábavné parky; telesná výchova; gymnastický 

výcvik; poskytovanie športovísk; organizovanie 
športových súťaží; prenájom športových plôch; služ-
by osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy te-
lesného cvičenia; individuálne vyučovanie. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, čierna, fialová 
(731) SUNNY HILL, s.r.o., Hroznová 4727/15, 902 01 

Pezinok, SK; 
 
 

(210) 2732-2019 
(220) 6.12.2019 

 11 (511) 34 
(511) 34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky. 

(540) QUINTERO 
(550) slovná 
(731) CORPORACION HABANOS, S.A., Carretera Vie-

ja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril Final, 
Guanabacoa, La Habana, CU; 

(740) Šafář Pavel, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2734-2019 
(220) 8.12.2019 

 11 (511) 5, 30, 35 
(511) 5 - Diétne sucháre na lekárske použitie; diétne su-

šienky na lekárske použitie; diétne piškóty na le-
kárske použitie; diétne keksy na lekárske použitie; 
dietetické diétne pečivo na lekárske použitie; diét-
ne cukrovinky na lekárske použitie; diétne bonbó-
ny na lekárske použitie; pastilky na lekárske pou-
žitie; žuvačky na lekárske použitie; diétna čokolá-
da na lekárske použitie; cukrovinkárske a pečivár-
ske výrobky pre diabetikov. 
30 - Čokoláda; čokoládové cukrovinky; nečokolá-
dové cukrovinky; cukríky; obilninové výrobky; tr-
vanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo; perníky, 
medovníky; keksy, tyčinky; sušienky; krekery (sla-
né pečivo); koláče, dezerty, zákusky; torty; oblátky;  
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vianočné kolekcie a iné cukrovinky na ozdobova-
nie vianočných stromčekov; müsli; sucháre; bis-
kvity; pralinky; piškóty; vafle; trubičky; pastilky 
(cukrovinky); bonbóny; lízanky; karamelky (cukrí-
ky); fondán (cukrovinky); ovocné želé (cukrovin-
ky); mentolové cukríky; žuvačky; zmrzliny; cukor; 
med. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 5 a 30 tohto zoznamu; 
sprostredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) PAPINO 
(550) slovná 
(731) PALOMA PLUS, s.r.o., E. Belluša 12, 921 01 

Piešťany, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2739-2019 
(220) 6.12.2019 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, okrová 
(731) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

064 01 Stará Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Iva, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 2773-2019 
(220) 11.12.2019 

 11 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné) 

pre poskytovanie informácií o profesionáloch (po-
skytovateľoch tovarov a služieb) pre zákazníkov, 
poskytovanie informácií profesionálom (poskyto-
vateľom tovarov a služieb) o zákazníkoch a spája-
nie profesionálov (poskytovateľov tovarov a slu-
žieb) a zákazníkov prostredníctvom odporúčaní; 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné) pre 
platobné služby, zasielanie správ, plánovanie a us-
kutočňovanie transakcií medzi zákazníkmi a pro-
fesionálmi (poskytovateľmi tovarov a služieb). 
35 - Podpora predaja tovarov a služieb tretích osôb 
prostredníctvom reklamy na internete; šírenie re-
klamy tretie osoby prostredníctvom internetu; on 
line poskytovanie obchodného priestoru pre ná-
kupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodné 
sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchod-
ných informácií zákazníkom o vybraných profesi-
onáloch (poskytovateľoch tovarov a služieb) v ob-
lasti služieb v domácnosti, všeobecného obstará-
vania, stavebných služieb, upratovania domácnos-
ti, záhradkárstva a terénnych úprav, interiérového 
dizajnu, údržby a opráv, sťahovania, organizova-
nia zábavných podujatí, fotografovania, cateringu, 
zábavy, hudby, prenájmu výbavy na zábavné po-
dujatia, výučby a vzdelávania, zamestnania a pra- 
 

covnej činnosti, hudobnej výchovy, umenia a re-
mesiel, zdravia, krásy, wellnessu, masáže, osob-
ného výcviku, výživy, koučingu, medicíny, ob-
chodných služieb, práva, informačných techno-
lógií, obchodného poradenstva a podpory, účtov-
níctva, dizajnu, opatrovania detí, výcviku zvierat 
a ich opatrovania. 
42 - Poskytovanie dočasného používania softvé-
ru, nestiahnuteľného v podobe mobilnej aplikácie, 
ktorá poskytuje zákazníkom informácie o pro-
fesionáloch (poskytovateľoch tovarov a služieb), 
poskytuje profesionálom (poskytovateľom tova-
rov a služieb) informácie o zákazníkoch a spája 
profesionálov (poskytovateľov tovarov a služieb) 
a zákazníkov prostredníctvom odporúčaní; pos-
kytovanie dočasného používania nestiahnuteľné-
ho softvéru v podobe mobilnej aplikácie pre pla-
tobné služby, zasielanie správ, plánovanie a us-
kutočňovanie transakcií medzi zákazníkmi a pro-
fesionálmi (poskytovateľmi tovarov a služieb). 

(540) wilio jednoducho vyriešené 
(550) slovná 
(731) People2People, s. r. o., Suché mýto 6, 811 03 

Bratislava, SK; 
(740) GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KAN-

CELÁRIA s.r.o, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2774-2019 
(220) 11.12.2019 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Liehoviny. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) strieborná, sivá, čierna, modrá, červená, biela 
(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(210) 2778-2019 
(220) 11.12.2019 

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

nespavosti. 

(540) SPIZOL 
(550) slovná 
(731) Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(210) 2782-2019 
(220) 9.12.2019 

 11 (511) 34 
(511) 34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky; cigarety; 

puzdrá na cigarety; cigaretové filtre; cigaretové 
náustky; cigaretový papier; cigaretové špičky; špič-
ky na cigaretové náustky; fajky; krátke cigary; ci-
gary; popolníky pre fajčiarov; zapaľovače pre faj-
čiarov. 

(540) CHAUFFE 
(550) slovná 
(731) Nobel Quest International Limited, P.O. BOX 

3152, VG1110 Road Town, Tortola, VG; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(210) 2783-2019 
(220) 10.12.2019 

 11 (511) 34 
(511) 34 - Tabak, surový alebo spracovaný; tabakové 

výrobky; cigary; cigarety; krátke cigary; tabak na 
šúľanie vlastných cigariet; fajkový tabak; žuvací 
tabak; šnupavý tabak; cigarety so zmesou tabaku  
a klinčekov (kretek); snus; tabakové náhradky (nie 
na lekárske použitie); elektronické cigarety; taba-
kové výrobky určené na ohrievanie; elektronické 
zariadenia a ich časti na ohrievanie cigariet alebo 
tabaku s cieľom uvoľniť aerosól obsahujúci niko-
tín na inhaláciu; nikotínové roztoky na použitie  
v elektronických cigaretách; fajčiarske potreby; 
cigaretový papier; cigaretové trubičky; cigaretové 
filtre; dózy na tabak; puzdrá na cigarety; popolní-
ky pre fajčiarov; fajky; vreckové prístroje na šúľa-
nie cigariet; zapaľovače pre fajčiarov; zápalky. 

(540) PHILIP MORRIS PEARL 
 BLUE 
(550) slovná 
(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 

2000 Neuchâtel, CH; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2784-2019 
(220) 10.12.2019 

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

poháre; letáky; papierové pasparty; plagáty; veľké 
plošné plagáty; podložky pod pivové poháre; útrž-
kové bloky; papierové alebo kartónové vývesné 
tabule; papierové obaly na fľaše; papierové, le-
penkové alebo kartónové etikety; pohľadnice; je-
dálne lístky z papiera; polepy a samolepky na au-
tomobily. 
21 - Plastové poháre; papierové poháre; sklenené 
poháre; poháre; keramické hrnčeky; keramické džbá-
ny; keramické holby; keramické stojany na jedálne 
lístky; plastové stojany na jedálne lístky; porcelá-
nové podnosy; keramické podnosy; papierové 
podnosy; porcelánové džbány; fľaše. 
24 - Tkaniny; obrusy (okrem papierových); textil-
né obrúsky na stolovanie; textilné prestieranie na 
stolovanie. 
25 - Odevy; obuv; čiapky; šiltovky; šatky, šály. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; nápoje na báze 
piva. 
 
 

35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
organizovanie súťaží na reklamné účely; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti. 
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelá-
vanie; výchova; zábava; organizovanie športo-
vých a kultúrnych podujatí. 

(540) HALLA 
(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) 2785-2019 
(220) 13.12.2019 

 11 (511) 41, 44 
(511) 41 - Školenia; vzdelávanie; vyučovanie; organi-

zovanie a vedenie seminárov; odborné preškoľo-
vanie; telesná výchova. 
44 - Fyzioterapia; terapeutické služby; zdravotné 
poradenstvo; zdravotnícka starostlivosť; zdravotné 
strediská (služby); prenájom zdravotníckeho vy-
bavenia; telemedicínske služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, čierna 
(731) ReFit clinic s.r.o., Gagarinova 5B, 821 01 Brati-

slava, SK; 
(740) Tencerová Miroslava, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2786-2019 
(220) 13.12.2019 

 11 (511) 35, 36, 42 
(511) 35 - Reklama; marketing; vydávanie reklamných 

textov; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; služby porovnávania cien; optimalizácia 
internetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
optimalizácia obchodovania na webových strán-
kach; obchodné sprostredkovateľské služby; onli-
ne poskytovanie obchodného priestoru pre nákup-
cov a predajcov tovarov a služieb; obchodný ma-
nažment; obchodná administratíva; kancelárske 
práce; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; prenájom reklamných plôch; organizova-
nie obchodných alebo reklamných veľtrhov; písa-
nie reklamných textov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelá-
rie; sprostredkovanie nehnuteľností; sprostredko-
vanie poistenia; oceňovanie nehnuteľností; kapitá-
lové investície; pôžičky (finančné úvery); daňové 
odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie 
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie 
(služby); finančné riadenie; správa nehnuteľností; 
prenájom bytov; ubytovacie kancelárie (prenájom 
bývania); finančné analýzy; finančné poradenstvo;  
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informácie o poistení; prenájom kancelárskych 
priestorov; poskytovanie finančných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; prenájom zdieľa-
ných kancelárskych priestorov. 
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva; inži-
nierska činnosť vo výstavbe; poradenská činnosť  
v oblasti stavebníctva; projektová činnosť; geode-
tické služby; kartografické služby. 

(540) GEODEAL 
(550) slovná 
(731) GEODEAL s. r. o., Ľanová 3066/2, 934 01 Levi-

ce, SK; 
(740) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
 
 

(210) 2792-2019 
(220) 13.12.2019 

 11 (511) 11 
(511) 11 - Výhrevné kotly. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, šedá 
(731) Pavel Vigaš - VIMAR, M. Čulena 25, 974 11 Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 2793-2019 
(220) 13.12.2019 

 11 (511) 35, 36, 41 
(511) 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; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; poradenské služby 
pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum verej-
nej mienky; subdodávateľské služby (obchodné 
služby); marketing; podnikové riadenie refundo-
vaných programov (pre tretie osoby); zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; aktualizácia a údrž-
ba údajov v počítačových databázach; sprostred-
kovanie kúpy a predaja. 
36 - Kapitálové investície (vlastné investície aj 
riadenie a správa investícii v prospech tretích osôb); 
zriaďovanie fondov; správa fondov; finančné zá-
ručné služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie 
vzájomných pohľadávok a záväzkov); pôžičky (fi-
nančné úvery); daňové odhady (služby); finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníc-
tvo, nehnuteľnosti, ekonomické odhady a oceňo-
vanie); faktoring; financovanie (služby); finančné 
riadenie; finančný lízing; finančné analýzy; účtov-
né a daňové poradenstvo; finančné poradenstvo; 
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finan-
čné informácie; finančné sponzorstvo; konzerva-
tívne fondy (služby); poskytovanie finančných in- 
 

formácií prostredníctvom webových stránok; fi-
nančné riadenie refundovaných platieb (pre tretie 
osoby); investovanie do fondov; sprostredkovanie 
obchodu s akciami a obligáciami; finančné záruky; 
finančný výskum, príprava obchodných plánov; 
finančné plánovanie. 
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizo-
vanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účas-
ťou; organizovanie a vedenie seminárov a školení. 

(540) AXELERO 
(550) slovná 
(731) Mulica Miroslav, Ing., Dúbravy 191, 962 12 Det-

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

 
 

(210) 2794-2019 
(220) 13.12.2019 

 11 (511) 35, 36, 41 
(511) 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; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; poradenské služby 
pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum verej-
nej mienky; subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); marketing; podnikové riadenie refundovaných 
programov (pre tretie osoby); zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; sprostredkovanie kúpy 
a predaja. 
36 - Kapitálové investície (vlastné investície aj 
riadenie a správa investícii v prospech tretích osôb); 
zriaďovanie fondov; správa fondov; finančné zá-
ručné služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie 
vzájomných pohľadávok a záväzkov); pôžičky (fi-
nančné úvery); daňové odhady (služby); finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti, ekonomické odhady a oceňovanie); 
faktoring; financovanie (služby); finančné riade-
nie; finančný lízing; finančné analýzy; účtovné  
a daňové poradenstvo; finančné poradenstvo; kon-
zultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné 
informácie; finančné sponzorstvo; konzervatívne 
fondy (služby); poskytovanie finančných informá-
cií prostredníctvom webových stránok; finančné 
riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); 
investovanie do fondov; sprostredkovanie obcho-
du s akciami a obligáciami; finančné záruky; fi-
nančný výskum, príprava obchodných plánov; fi-
nančné plánovanie. 
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizo-
vanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účas-
ťou; organizovanie a vedenie seminárov a škole-
ní. 

(540) AXCAP 
(550) slovná 
(731) Mulica Miroslav, Ing., Dúbravy 191, 962 12 Det-

va, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 2795-2019 
(220) 13.12.2019 

 11 (511) 35, 36, 41 
(511) 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; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; poradenské služby 
pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum verejnej 
mienky; subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); marketing; podnikové riadenie refundovaných 
programov (pre tretie osoby); zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; sprostredkovanie kúpy 
a predaja. 
36 - Kapitálové investície (vlastné investície aj 
riadenie a správa investícii v prospech tretích 
osôb); zriaďovanie fondov; správa fondov; finanč-
né záručné služby; klíring (bezhotovostné zúčto-
vávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); pô-
žičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti, ekonomické odhady a oce-
ňovanie); faktoring; financovanie (služby); finanč-
né riadenie; finančný lízing; finančné analýzy; úč-
tovné a daňové poradenstvo; finančné poraden-
stvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; 
finančné informácie; finančné sponzorstvo; kon-
zervatívne fondy (služby); poskytovanie finan- 
čných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; finančné riadenie refundovaných platieb (pre 
tretie osoby); investovanie do fondov; sprostred-
kovanie obchodu s akciami a obligáciami; finanč-
né záruky; finančný výskum, príprava obchodných 
plánov; finančné plánovanie. 
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizo-
vanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účas-
ťou; organizovanie a vedenie seminárov a školení. 

(540) AXELERO CAPITAL 
(550) slovná 
(731) Mulica Miroslav, Ing., Dúbravy 191, 962 12 Det-

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

 
 

(210) 2799-2019 
(220) 13.12.2019 

 11 (511) 4, 9, 11, 16, 35, 42 
(511) 4 - Elektrická energia. 

9 - Transformátory (elektrotechnika); skriňové 
rozvádzače (elektrotechnika); rozvodné skrine, spí-
nacie skrine (elektrotechnika); elektrické vodiče; 
elektrické kontakty; elektrické zástrčky; elektrické 
ističe; rozvodné panely (elektrina); indikátory strát 
elektrickej energie; plynomery (meracie prístroje); 
svetelné tabule; neónové reklamy; elektrické regu-
látory svetla; solárne panely na výrobu elektrickej 
energie; elektrické zásuvky. 
11 - Žiarovky; elektrické žiarovky; stropné svetlá. 
16 - Plagáty; tlačoviny; letáky. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; reklama; rozhlasová  
 

reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
televízna reklama; marketingový prieskum; prie-
skum verejnej mienky; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
tvorba reklamných filmov; marketing; optimali-
zácia internetových vyhľadávačov na podporu 
predaja; cielený marketing. 
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; posky-
tovanie vedeckých informácií a poradenstva o kom-
penzácii uhlíkových emisií; energetické audity. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské 

Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, SK; 
(740) Mikula Richard, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2815-2019 
(220) 17.12.2019 

 11 (511) 3, 5, 35 
(511) 3 - Šampóny; suché šampóny; vlasové kondicioné-

ry; vlasové vody; prípravky na vyrovnávanie vla-
sov; mydlá; mydielka; dezodoračné mydlá; mydlá 
proti poteniu; mydlá proti poteniu nôh; mandľové 
mydlo; mandľové mlieko na kozmetické použitie; 
ochranné prípravky na opaľovanie; kozmetické 
prípravky na opaľovanie; opaľovacie krémy; opa-
ľovacie oleje na kozmetické účely; opaľovacie 
mlieka (kozmetické výrobky); kozmetické príp-
ravky; kozmetické prípravky na starostlivosť  
o pleť; kozmetické krémy; toaletné prípravky; od-
ličovacie prípravky; čistiace prípravky; čistiace 
oleje; čistiace toaletné mlieka; umývacie prípravky 
na osobnú hygienu; antiperspiranty (kozmetické 
výrobky); kozmetické prípravky na zoštíhlenie; 
obrúsky napustené pleťovými vodami; obrúsky na-
pustené odličovacími prípravkami; bieliace krémy 
na pokožku; mandľový olej; bergamotový olej; 
jazmínový olej; levanduľový olej; ružový olej; cit-
rónové esenciálne oleje; esenciálne oleje z cédro-
vého dreva; mätové výťažky (esenciálne oleje); ced-
rátové esenciálne oleje; aromatické látky (esenciál-
ne oleje); mäta na voňavkárske použitie; prípravky 
z aloy pravej na kozmetické použitie; esenciálne 
oleje; oleje na kozmetické použitie; oleje na toa-
letné použitie; kozmetické pleťové vody; kozme-
tické prípravky do kúpeľa; soli do kúpeľa nie na 
lekárske použitie; skrášľovacie masky (kozmetic-
ké prípravky); masážne gély (nie na lekárske po- 
užitie); balzamy (nie na lekárske použitie); vazelí-
na na kozmetické použitie; pomády na kozmetické 
použitie; vosky na fúzy; kolínske vody; levandu-
ľová voda; voňavky; parfumy; voňavkárske vý-
robky; výťažky z kvetov (parfuméria); základné 
zložky kvetinových parfumov; toaletné vody; éte-
rické esencie; pižmo (parfuméria); voňavé zmesi 
(potpourris); dezodoranty (parfuméria); adstringen-
tné prípravky na kozmetické použitie; depilačné 
prípravky; depilačný vosk; epilačné prípravky; príp- 
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 ravky na holenie; vody po holení; prípravky na 
ošetrovanie nechtov; púder (kozmetika); masten-
cový prášok (toaletný púder); brúsivá (prípravky); 
peroxid vodíka na kozmetické použitie; lesky na 
pery; prípravky na líčenie; umelé mihalnice; vato-
vé tyčinky na kozmetické použitie; gély na biele-
nie zubov; zubné pasty; detergenty (nie na použitie 
vo výrobnom procese a na lekárske použitie); od-
masťovacie prípravky (nie na použitie vo výrob-
nom procese); terpentín (odmasťovací prípravok); 
prípravky na čistenie povrchov; čistiace prípravky 
na okná automobilov; čistiace prípravky na tapety; 
prípravky na suché čistenie; prípravky na odstra-
ňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); prí-
pravky na čistenie odtokov; prípravky na prepchá-
vanie odtokových potrubí; prípravky na odstraňo-
vanie voskov z parketových podláh (čistiaci pro-
striedok); protišmykový vosk na podlahy; proti-
šmykové kvapaliny na podlahy; leštiace prípravky 
na nábytok a dlážku; leštiace prípravky; leštiace 
vosky; leštiace krémy; prípravky na leštenie listov 
rastlín; prípravky na dosiahnutie vysokého lesku; 
leštiaci kameň; pemza; leštiaca červeň; abrazíva; 
brúsny papier; brúsne plátno; sklené plátno; príp-
ravky na odstránenie hrdze; prípravky na odstra-
ňovanie náterov; šlichtovacie prípravky; prípravky 
na odstránenie lakov; vulkanický popol na čiste-
nie; vosky na obuv; leštidlá na obuv; vosky na 
parkety; bieliace prípravky na kožu; konzervačné 
prípravky na kožu (leštidlá); čistiaca krieda; sóda 
na čistenie; lúh sodný; čpavok (amoniak) (detergent); 
stlačený vzduch v konzervách na čistenie a odpra-
šovanie; tkaniny impregnované čistiacimi príprav-
kami; kadidlové tyčinky; pracie prostriedky; pred-
pieracie a namáčacie prípravky; aviváže; avivážne 
prípravky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; škrob 
na bielizeň; škrob (apretačný prípravok); bieliaca 
sóda; bieliace pracie prostriedky; glazovacie príp-
ravky na bielizeň; modridlo na bielizeň, svetlička; 
odfarbovače; vosky používané pri praní; antista-
tické prípravky na použitie v domácnosti; parfu-
mované vrecúška na prevoňanie bielizne; zjasňo-
vacie prípravky (chemické prípravky na osvieže-
nie farieb) pre domácnosť; prísady na urýchlenie 
schnutia do umývačiek riadu; osviežovače vzduchu. 
5 - Dezinfekčné mydlá; samoopaľovacie tabletky; 
výživové doplnky; vitamínové prípravky; bielko-
vinové výživové doplnky; výživové vlákniny; mi-
nerálne výživové doplnky; výživové doplnky z ľa-
nových semien; výživové doplnky z ľanového ole-
ja; výživové doplnky z obilných klíčkov; výživové 
doplnky z kvasníc; včelia materská kašička (výži-
vový doplnok); propolisové výživové doplnky; pe-
ľové výživové doplnky; enzýmové výživové do-
plnky; glukózové výživové doplnky; lecitínové 
výživové doplnky; alginátové výživové doplnky; 
kazeínové výživové doplnky; proteínové výživové 
doplnky; bielkovinové potraviny na lekárske pou-
žitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; 
posilňujúce prípravky (toniká); minerálne vody na 
lekárske použitie; soli minerálnych vôd; soli do 
minerálnych kúpeľov; prípravky do kúpeľa na le-
kárske použitie; liečivé cukríky; liečivé nápoje; 
liečivé čaje; liečivé rastliny; liečivé korene; sušené 
mlieko pre dojčatá; potraviny pre dojčatá; farma-
ceutické prípravky; želatína na lekárske použitie;  
 
 
 

ľanové semená na farmaceutické použitie; diétne 
potraviny na lekárske použitie; lekárske prípravky 
na odtučňovacie kúry; vedľajšie produkty spraco-
vania obilnín na diétne alebo lekárske použitie; po-
travinové alebo krmivové prípravky so stopovými 
prvkami. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so 
šampónmi, s mydlami, s výživovými doplnkami,  
s kozmetickými prípravkami, s čistiacimi pros-
triedkami do domácnosti a s ostatnými tovarmi 
uvedenými v triedach 3 a 5 tohto zoznamu; podpo-
ra predaja (pre tretie osoby); rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public 
relations); reklama; rozširovanie reklamných ozna-
mov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; vydávanie reklamných textov; zásielkové 
reklamné služby; platené reklamné služby typu 
klikni sem; marketing; telemarketingové služby; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; predvá-
dzanie tovaru; organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; lepe-
nie plagátov; prenájom reklamných plôch; prená-
jom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; 
televízna reklama; tvorba reklamných filmov; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; správa počítačových súborov; 
administratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; analýzy nákladov; obchodné odhady; služby 
porovnávania cien; zásobovacie služby pre tretie 
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; obchod-
né alebo podnikateľské informácie; kancelárie za-
oberajúce sa dovozom a vývozom; aranžovanie 
výkladov; prenájom predajných stánkov. 

(540) Dixi, starostlivosť zrodená 
 pod Tatrami 
(550) slovná 
(731) Milý Ivan, Ing., Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 

053 11 Smižany, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 2821-2019 
(220) 17.12.2019 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; farmaceutické príp-

ravky na zmierňovanie bolesti; analgetiká. 

(540) BODYALGIN 
(550) slovná 
(731) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 2822-2019 
(220) 17.12.2019 

 11 (511) 35, 39, 43 
(511) 35 - Reklama; reklamné agentúry; marketing; on-

line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; te-
levízna reklama; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; rozširovanie reklamných 
oznamov; prieskum trhu; služby porovnávania cien; 
komerčné informačné kancelárie; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); zbieranie údajov do počítačových databáz; zo-
raďovanie údajov v počítačových databázach; ak-
tualizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchod-
né sprostredkovateľské služby; obchodné spros-
tredkovateľské služby v doprave a preprave; ob-
chodné sprostredkovanie predaja leteniek; obchod-
né sprostredkovanie predaja leteckých preprav-
ných služieb; obchodné informácie a rady spotre-
biteľom pri výbere tovarov a služieb; správa spo-
trebiteľských vernostných programov; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných podujatí; po-
radenská a konzultačná činnosť v oblasti služieb  
v triede 35 tohto zoznamu. 
39 - Doprava, preprava; organizovanie ciest; osob-
ná doprava; doprava cestujúcich; služby cestovnej 
kancelárie týkajúce sa zabezpečovania dopravy 
cestujúcich; sprostredkovanie dopravy; rezervácie 
dopravy; rezervácie leteniek; rezervácie zájazdov; 
turistické prehliadky (doprava); poskytovanie ces-
tových informácií; informácie o možnostiach do-
pravy; doručovacie služby; letecká doprava; auto-
busová doprava; automobilová doprava; prenájom 
vozidiel; skladovanie elektronicky uložených úda-
jov a dokumentov; poradenská a konzultačná čin-
nosť v oblasti služieb v triede 39 tohto zoznamu. 
43 - Prechodné ubytovanie; rezervácie prechodné-
ho ubytovania; stravovacie služby; poradenská  
a konzultačná činnosť v oblasti služieb v triede 43 
tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, oranžová, biela 
(731) pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(220) 17.12.2019 

 11 (511) 3, 5, 35 
(511) 3 - Šampóny; suché šampóny; vlasové kondicioné-

ry; vlasové vody; prípravky na vyrovnávanie vla-
sov; mydlá; mydielka; dezodoračné mydlá; mydlá 
proti poteniu; mydlá proti poteniu nôh; mandľové 
mydlo; mandľové mlieko na kozmetické použitie; 
ochranné prípravky na opaľovanie; kozmetické  
 

 

 prípravky na opaľovanie; opaľovacie krémy; opa-
ľovacie oleje na kozmetické účely; opaľovacie 
mlieka (kozmetické výrobky); kozmetické príp-
ravky; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; 
kozmetické krémy; toaletné prípravky; odličovacie 
prípravky; čistiace prípravky; čistiace oleje; čistia-
ce toaletné mlieka; umývacie prípravky na osobnú 
hygienu; antiperspiranty (kozmetické výrobky); 
kozmetické prípravky na zoštíhlenie; obrúsky na-
pustené pleťovými vodami; obrúsky napustené od-
ličovacími prípravkami; bieliace krémy na pokož-
ku; mandľový olej; bergamotový olej; jazmínový 
olej; levanduľový olej; ružový olej; citrónové esen-
ciálne oleje; esenciálne oleje z cédrového dreva; 
mätové výťažky (esenciálne oleje); cedrátové esen-
ciálne oleje; aromatické látky (esenciálne oleje); 
mäta na voňavkárske použitie; prípravky z aloy pra-
vej na kozmetické použitie; esenciálne oleje; oleje 
na kozmetické použitie; oleje na toaletné použitie; 
kozmetické pleťové vody; kozmetické prípravky 
do kúpeľa; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; 
skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); ma-
sážne gély (nie na lekárske použitie); balzamy (nie 
na lekárske použitie); vazelína na kozmetické po-
užitie; pomády na kozmetické použitie; vosk na 
fúzy; kolínske vody; levanduľová voda; voňavky; 
parfumy; voňavkárske výrobky; výťažky z kvetov 
(parfuméria); základné zložky kvetinových parfu-
mov; toaletné vody; éterické esencie; pižmo (par-
fuméria); voňavé zmesi (potpourris); dezodoranty 
(parfuméria); adstringentné prípravky na kozme-
tické použitie; depilačné prípravky; depilačný vosk; 
epilačné prípravky; prípravky na holenie; vody po 
holení; prípravky na ošetrovanie nechtov; púder 
(kozmetika); mastencový prášok (toaletný púder); 
brúsivá (prípravky); peroxid vodíka na kozmetické 
použitie; lesky na pery; prípravky na líčenie; ume-
lé mihalnice; vatové tyčinky na kozmetické použi-
tie; gély na bielenie zubov; zubné pasty; detergen-
ty (nie na použitie vo výrobnom procese a na le-
kárske použitie); odmasťovacie prípravky (nie na 
použitie vo výrobnom procese); terpentín (odmas-
ťovací prípravok); prípravky na čistenie povrchov; 
čistiace prípravky na okná automobilov; čistiace 
prípravky na tapety; prípravky na suché čistenie; 
prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre 
domácnosť); prípravky na čistenie odtokov; príp-
ravky na prepchávanie odtokových potrubí; príp-
ravky na odstraňovanie voskov z parketových pod-
láh (čistiaci prostriedok); protišmykový vosk na 
podlahy; protišmykové kvapaliny na podlahy; leš-
tiace prípravky na nábytok a dlážku; leštiace príp-
ravky; leštiace vosky; leštiace krémy; prípravky na 
leštenie listov rastlín; prípravky na dosiahnutie vy-
sokého lesku; leštiaci kameň; pemza; leštiaca čer-
veň; abrazíva; brúsny papier; brúsne plátno; sklené 
plátno; prípravky na odstránenie hrdze; prípravky 
na odstraňovanie náterov; šlichtovacie prípravky; 
prípravky na odstránenie lakov; vulkanický popol 
na čistenie; vosky na obuv; leštidlá na obuv; vosky 
na parkety; bieliace prípravky na kožu; konzer-
vačné prípravky na kožu (leštidlá); čistiaca krieda; 
sóda na čistenie; lúh sodný; čpavok (amoniak) (de-
tergent); stlačený vzduch v konzervách na čistenie 
a odprašovanie; tkaniny impregnované čistiacimi 
prípravkami; kadidlové tyčinky; pracie prostried-
ky; predpieracie a namáčacie prípravky; aviváže;  
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 avivážne prípravky; prípravky na odstraňovanie 
škvŕn; škrob na bielizeň; škrob (apretačný prípra-
vok); bieliaca sóda; bieliace pracie prostriedky; 
glazovacie prípravky na bielizeň; modridlo na bie-
lizeň, svetlička; odfarbovače; vosky používané pri 
praní; antistatické prípravky na použitie v domác-
nosti; parfumované vrecúška na prevoňanie bieliz-
ne; zjasňovacie prípravky (chemické prípravky na 
osvieženie farieb) pre domácnosť; prísady na urý-
chlenie schnutia do umývačiek riadu; osviežovače 
vzduchu. 
5 - Dezinfekčné mydlá; samoopaľovacie tabletky; 
výživové doplnky; vitamínové prípravky; bielko-
vinové výživové doplnky; výživové vlákniny; mi-
nerálne výživové doplnky; výživové doplnky z ľa-
nových semien; výživové doplnky z ľanového ole-
ja; výživové doplnky z obilných klíčkov; výživové 
doplnky z kvasníc; včelia materská kašička (výži-
vový doplnok); propolisové výživové doplnky; pe-
ľové výživové doplnky; enzýmové výživové do-
plnky; glukózové výživové doplnky; lecitínové vý-
živové doplnky; alginátové výživové doplnky; ka-
zeínové výživové doplnky; proteínové výživové 
doplnky; bielkovinové potraviny na lekárske po-
užitie; bielkovinové prípravky na lekárske použi-
tie; posilňujúce prípravky (toniká); minerálne vo-
dy na lekárske použitie; soli minerálnych vôd; soli 
do minerálnych kúpeľov; prípravky do kúpeľa na 
lekárske použitie; liečivé cukríky; liečivé nápoje; 
liečivé čaje; liečivé rastliny; liečivé korene; sušené 
mlieko pre dojčatá; potraviny pre dojčatá; farma-
ceutické prípravky; želatína na lekárske použitie; 
ľanové semená na farmaceutické použitie; diétne 
potraviny na lekárske použitie; lekárske prípravky 
na odtučňovacie kúry; vedľajšie produkty spraco-
vania obilnín na diétne alebo lekárske použitie; po-
travinové alebo krmivové prípravky so stopovými 
prvkami. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so 
šampónmi, s mydlami, s výživovými doplnkami,  
s kozmetickými prípravkami, s čistiacimi pros-
triedkami do domácnosti a s ostatnými tovarmi 
uvedenými v triedach 3 a 5 tohto zoznamu; podpo-
ra predaja (pre tretie osoby); rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); reklama; rozširovanie reklamných ozna-
mov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; vydávanie reklamných textov; zásielkové 
reklamné služby; platené reklamné služby typu 
klikni sem; marketing; telemarketingové služby; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; predvá-
dzanie tovaru; organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných veľtrhov; prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; lepe-
nie plagátov; prenájom reklamných plôch; prená-
jom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; 
televízna reklama; tvorba reklamných filmov; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; správa počítačových súborov; 
administratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; analýzy nákladov; obchodné odhady; služby 
porovnávania cien; zásobovacie služby pre tretie  
 

osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; kancelá-
rie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; aranžo-
vanie výkladov; prenájom predajných stánkov. 

(540) Dixi, tradičný žihľavový 
(550) slovná 
(731) Herba Drug, s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smi-

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

 
 

(210) 2824-2019 
(220) 18.12.2019 

 11 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko, syry a mliečne výrobky; potravinár-

ske oleje a tuky; mliečne krémy. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, červená 
(731) Savencia Fromage & Dairy Czech republic, a.s., 

Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha, CZ; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2830-2019 
(220) 19.12.2019 

 11 (511) 5, 35, 38, 44 
(511) 5 - Protiparazitické prípravky; antiseptická vata; 

tyčinky na liečbu bradavíc; náplasti na kurie oká; 
soli do minerálnych kúpeľov; prípravky na kyslí-
kové kúpele; morská voda do kúpeľa na lekárske 
použitie; terapeutické prípravky do kúpeľa; bal-
zamovacie prípravky na lekárske použitie; ovínad-
lá; balzamy na lekárske použitie; liečivé cukríky; 
liečivé bahno; bahno na kúpele; prípravky na ošet-
renie popálenín; katechu (indická akácia) na far-
maceutické použitie; prípravky na otlaky; kalomel 
(chlorid ortutnatý) (fungicídy); liečivá na kurie 
oká; vata na lekárske použitie; farmaceutické príp-
ravky na spáleniny od slnka; kaustické ceruzky; 
minerálne vody na lekárske použitie; soli minerál-
nych vôd; termálne vody; tinktúry (farmaceutické 
prípravky); liečivé čaje; tinktúry na lekárske po-
užitie; séra; masti na farmaceutické použitie; hy-
gienické tampóny; farmaceutické prípravky na oše-
trovanie pokožky; farmaceutické prípravky proti 
lupinám; masti na slnečné popáleniny; liečivé kú-
peľové soli; včelia materská kašička na farmaceu-
tické použitie; obrúsky napustené farmaceutickými 
pleťovými vodami; výživové doplnky; prípravky 
na zníženie chuti do jedla na lekárske použitie; 
vankúšiky na otlaky (náplasti); medicinálne príp-
ravky na podporu rastu vlasov; tabletky na chud-
nutie; samoopaľovacie tabletky; antioxidačné tab-
letky; prípravky na liečbu akné; kolagén na lekár-
ske použitie; farmaceutické prípravky; šampóny  
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 proti všiam; antibakteriálne mydlá; vody po holení 
s liečivými účinkami; šampóny s liečivými účin-
kami; toaletné prípravky s liečivými účinkami; 
vlasové vody s liečivými účinkami; suché šampó-
ny s liečivými účinkami; mydlá s liečivými účin-
kami; náplasti s vitamínovými doplnkami; potra-
vinové doplnky s kozmetickými účinkami. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; 
predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek tovarov; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady spo-
trebiteľom pri výbere tovarov a služieb; maloob-
chodné služby s farmaceutickými, zverolekársky-
mi a hygienickými prípravkami a so zdravotníc-
kymi potrebami; online poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so 
zdravotníckymi potrebami. 
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na interne-
te; online posielanie pohľadníc; poskytovanie dis-
kusných fór online. 
44 - Farmaceutické poradenstvo; telemedicínske 
služby; lekárnické služby (príprava predpísaných 
liekov); zdravotné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tyrkysová, sivá 
(731) MIRAKL, a.s., Digital Park II, Einsteinova 23, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2832-2019 
(220) 19.12.2019 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody (nápoje); sýtené vody; limonády. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, svetlomodrá, biela, červená 
(731) BUDIŠ a. s., Budiš, 038 23 Dubové, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(210) 2833-2019 
(220) 19.12.2019 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Likéry. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, hnedá, oranžová, béžová, modrá, červená, 

sivá, strieborná, zelená, biela, čierna 
(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(210) 2836-2019 
(220) 18.12.2019 

 11 (511) 32, 33 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje sýtené, perlivé a šu-

mivé; nealkoholické nápoje neperlivé; nealkoho-
lické nápoje ochutené; nealkoholické nápoje ne-
ochutené. 
33 - Vínne destiláty; ovocné destiláty; hroznové 
vína z rôznych druhov odrôd viniča ušľachtilého; 
kupáže hroznových vín odrôd viniča ušľachtilého; 
stolové víno; akostné odrodové víno; akostné 
značkové víno; akostné víno vyrobené vo vyme-
dzených regiónoch; výberové odrodové víno s prí-
vlastkom; výberové víno s prívlastkom kabinetné; 
výberové víno s prívlastkom neskorý zber; výbe-
rové víno s prívlastkom výber z hrozna; výberové 
víno s prívlastkom bobuľový výber; výberové víno 
s prívlastkom hrozienkový výber; výberové víno s 
prívlastkom ľadový zber; šumivé víno; akostné 
šumivé víno; aromatické šumivé víno; perlivé ví-
no; sýtené víno; dezertné víno; aromatizované ví-
no; likérové víno. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, 

SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 2842-2019 
(220) 19.12.2019 

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

né výplachové roztoky, nie na lekárske použitie. 
5 - Farmaceutické prípravky; zdravotnícke po-
môcky (látky na liečebné použitie); oftalmologic-
ké prípravky; roztoky na vyplachovanie očí; roz-
toky na kontaktné šošovky; roztoky na farmaceu-
tické použitie; posilňujúce prípravky (toniká); prí-
pravky na čistenie kontaktných šošoviek; liečivé 
prípravky na vyplachovanie očí; dezinfekčné prí-
pravky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene modrej, biela, zelená, modrá, červená 
(731) Slovakiapharm SK, s. r. o., Kellerova 8, 085 01 

Bardejov, SK; 
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 2843-2019 
(220) 19.12.2019 

 11 (511) 5, 35, 38, 44 
(511) 5 - Protiparazitické prípravky; antiseptická vata; 

tyčinky na liečbu bradavíc; náplasti na kurie oká; 
soli do minerálnych kúpeľov; prípravky na kyslí-
kové kúpele; morská voda do kúpeľa na lekárske 
použitie; terapeutické prípravky do kúpeľa; bal-
zamovacie prípravky na lekárske použitie; ovínad-
lá; balzamy na lekárske použitie; liečivé cukríky; 
liečivé bahno; bahno na kúpele; prípravky na ošet-
renie popálenín; katechu (indická akácia) na far-
maceutické použitie; prípravky na otlaky; kalomel 
(chlorid ortutnatý) (fungicídy); liečivá na kurie 
oká; vata na lekárske použitie; farmaceutické prí-
pravky na spáleniny od slnka; kaustické ceruzky; 
minerálne vody na lekárske použitie; soli minerál-
nych vôd; termálne vody; tinktúry (farmaceutické 
prípravky); liečivé čaje; tinktúry na lekárske po- 
užitie; séra; masti na farmaceutické použitie; hy-
gienické tampóny; farmaceutické prípravky na ošet-
rovanie pokožky; farmaceutické prípravky proti 
lupinám; masti na slnečné popáleniny; liečivé kú-
peľové soli; včelia materská kašička na farmaceu-
tické použitie; obrúsky napustené farmaceutickými  
 

 pleťovými vodami; výživové doplnky; prípravky 
na zníženie chuti do jedla na lekárske použitie; 
vankúšiky na otlaky (náplasti); medicinálne príp-
ravky na podporu rastu vlasov; tabletky na chud-
nutie; samoopaľovacie tabletky; antioxidačné tab-
letky; prípravky na liečbu akné; kolagén na lekár-
ske použitie; farmaceutické prípravky; šampóny 
proti všiam; antibakteriálne mydlá; vody po holení 
s liečivými účinkami; šampóny s liečivými účin-
kami; toaletné prípravky s liečivými účinkami; 
vlasové vody s liečivými účinkami; suché šampó-
ny s liečivými účinkami; mydlá s liečivými účin-
kami; náplasti s vitamínovými doplnkami; potra-
vinové doplnky s kozmetickými účinkami. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; rozširovanie reklamných ozna-
mov; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek 
tovarov; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
maloobchodné služby s farmaceutickými, zverole-
kárskymi a hygienickými prípravkami a so zdra-
votníckymi potrebami; online poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov  
a služieb; veľkoobchodné služby s farmaceutic-
kými, zverolekárskymi a hygienickými príprav-
kami a so zdravotníckymi potrebami. 
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na interne-
te; online posielanie pohľadníc; poskytovanie dis-
kusných fór online. 
44 - Farmaceutické poradenstvo; telemedicínske 
služby; lekárnické služby (príprava predpísaných 
liekov); zdravotné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tyrkysová, šedá 
(731) MIRAKL, a.s., Digital Park II, Einsteinova 23, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2844-2019 
(220) 20.12.2019 

 11 (511) 35, 38, 39 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 

administratíva; kancelárske práce. 
38 - Telekomunikačné služby. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; or-
ganizovanie ciest; taxislužba; osobná doprava; 
automobilová doprava. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna 
(731) Milan Masár, Sadová 1013/14, 922 03 Vrbové, SK; 
(740) Čechová Mária, Mgr., Viničné, SK; 
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(210) 2848-2019 
(220) 18.12.2019 

 11 (511) 9, 35, 40, 41, 42, 45 
(511) 9 - Kreslené filmy; audiovizuálne kompaktné dis-

ky; počítačové operačné programy (nahraté). 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-
ných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a ria-
dení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiá-
lov; prieskum trhu; prenájom reklamných materiá-
lov; vydávanie reklamných textov; reklama; mar-
ketingový prieskum; správa počítačových súbo-
rov; spracovanie textov; zbieranie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; písanie re-
klamných textov; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; tvorba reklamných filmov; marke-
ting; telemarketingové služby; optimalizácia inter-
netových vyhľadávačov na podporu predaja; op-
timalizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; posky-
tovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; navrhovanie reklamných mate-
riálov; indexovanie webových stránok na obchod-
né alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti 
komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo 
v oblasti komunikácie (reklama); cielený marke-
ting; vonkajšia reklama. 
40 - Spracovanie kinematografických filmov; tla-
čenie vzorov; spracovanie papiera; zostavovanie 
tovarov na objednávku (pre tretie osoby); fototlač; 
hĺbkotlač (fotografické leptanie); tlač, tlačenie; of-
setová tlač; fotosadzba; sieťotlač, serigrafia; troj-
rozmerná (3D) tlač na objednávku. 
41 - Filmové štúdiá; požičiavanie zvukových na-
hrávok; požičiavanie kinematografických filmov; 
produkcia filmov (nie reklamných); televízna zá-
bava; nahrávacie štúdiá (služby); postsynchronizá-
cia, dabing; požičiavanie audioprístrojov; strihanie 
videopások; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); titulkovanie; hudobné skladateľské 
služby; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; 
nahrávanie videopások; fotografovanie na mikro-
film; písanie textov; online poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania); písanie te-
levíznych a filmových scenárov (tvorba); tvorba 
videozáznamov na podujatiach. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-
vého softvéru; aktualizovanie počítačového softvé-
ru; požičiavanie počítačového softvéru; návrh po-
čítačových systémov; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); inštalácie počíta-
čového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; tvorba a udržiavanie webových 
stránok (pre tretie osoby); prenájom webových 
serverov; diaľkové monitorovanie počítačových 
systémov; poradenstvo pri tvorbe webových strá-
nok; poskytovanie softvéru prostredníctvom inter-
netu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných 
technológií; poskytovanie informácií o počítačových 
technológiách a programovaní prostredníctvom 
webových stránok; poskytovanie počítačových 
technológií prostredníctvom internetu (cloud com- 
 

puting); externé poskytovanie služieb v oblasti in-
formačných technológií; poradenstvo v oblasti po-
čítačových technológií; poradenstvo v oblasti tele-
komunikačných technológií; tvorba a navrhovanie 
zoznamov informácií z webových stránok pre tre-
tie osoby (informačnotechnologické služby); vý-
voj softvéru na softvérové publikácie; poskytova-
nie počítačovej platformy prostredníctvom interne-
tu (PaaS); navrhovanie vizitiek; navrhovanie gra-
fickej úpravy reklamných materiálov; priemyselné 
dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizaj-
nérstvo; grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľa-
du výrobkov (priemyselné dizajnérstvo). 
45 - Online služby sociálnych sietí; prenájom ná-
zvov internetových domén. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, žltá (F5BF33) 
(731) MultiBusiness, s.r.o., Jurigovo námestie 7, 841 04 

Bratislava-Karlova Ves, SK; 
(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2859-2019 
(220) 24.12.2019 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Sušienky, keksy; čokoláda; jemné pečivár-

ske výrobky; slané pečivo (krekerv); oblátky; zá-
kusky, koláče; torty; pekárenské dezerty; dezerty 
na báze múky a čokolády; penové dezerty; zmr- 
zlinové dezerty; smotanové zmrzliny; zmrzliny. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá, žltá, biela, červená 
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 

ŞIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, 
Eskisehir, TR; 

(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, 
SK; 
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(210) 2860-2019 
(220) 24.12.2019 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Sušienky, keksy; čokoláda; jemné pečivárske 

výrobky; slané pečivo (krekery); oblátky; záku-
sky, koláče; torty; pekárenské dezerty; dezerty na 
báze múky a čokolády; penové dezerty; zmrzli-
nové dezerty; smotanové zmrzliny; zmrzliny. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, modrá, čierna, biela 
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 

ŞIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, 
Eskisehir, TR; 

(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, 
SK; 

 
 

(210) 2861-2019 
(220) 24.12.2019 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Sušienky, keksy; čokoláda; jemné pečivár-

ske výrobky; slané pečivo (krekery); oblátky; zá-
kusky, koláče; torty; pekárenské dezerty; dezerty 
na báze múky a čokolády; penové dezerty; zmr- 
zlinové dezerty; smotanové zmrzliny; zmrzliny. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, hnedá, čierna, biela 
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 

ŞIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, 
Eskisehir, TR; 

(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, 
SK; 

 
 

(210) 2863-2019 
(220) 24.12.2019 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Sušienky, keksy; čokoláda; jemné pečivár-

ske výrobky; slané pečivo (krekery); oblátky; zá-
kusky, koláče; torty; pekárenské dezerty; dezerty 
na báze múky a čokolády; penové dezerty; zmr- 
zlinové dezerty; smotanové zmrzliny; zmrzliny. 

 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, hnedá, čierna, biela 
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 

ŞIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, 
Eskisehir, TR; 

(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, 
SK; 

 
 

(210) 2864-2019 
(220) 20.12.2019 

 11 (511) 5, 35, 44 
(511) 5 - Výživové doplnky; výživové doplnky z bylín; 

výživové prípravky s liečivými účinkami na tera-
peutické a lekárske použitie; homeopatické dopln-
ky; vitamínové prípravky; bylinkové výťažky na 
lekárske použitie; rastlinné výťažky na farmaceu-
tické použitie; fytoterapeutické prípravky na lekár-
ske použitie; farmaceutické prípravky; homeopa-
tické farmaceutické prípravky; liečivé nápoje; lie-
čivé rastliny. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vý-
živovými doplnkami, s výživovými doplnkami  
z bylín, s výživovými prípravkami s liečivými 
účinkami na terapeutické a lekárske použitie, s ho-
meopatickými doplnkami, s vitamínovými príp-
ravkami, s bylinkovými výťažkami na lekárske 
použitie, s rastlinnými výťažkami na farmaceutic-
ké použitie, s fytoterapeutickými prípravkami na 
lekárske použitie, s farmaceutickými prípravkami, 
s homeopatickými farmaceutickými prípravkami,  
s liečivými nápojmi, s liečivými rastlinami; malo-
obchodné a veľkoobchodné služby s výživovými 
doplnkami, s výživovými doplnkami z bylín, s vý-
živovými prípravkami s liečivými účinkami na te-
rapeutické a lekárske použitie, s homeopatickými 
doplnkami, s vitamínovými prípravkami, s bylin-
kovými výťažkami na lekárske použitie, s rastlin-
nými výťažkami na farmaceutické použitie, s fyto-
terapeutickými prípravkami na lekárske použitie,  
s farmaceutickými prípravkami, s homeopatickými 
farmaceutickými prípravkami, s liečivými nápoj-
mi, s liečivými rastlinami prostredníctvom interne-
tu; reklama; marketing; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; predvádzanie tovaru; podpora 
predaja (pre tretie osoby); organizovanie obchod-
ných alebo reklamných podujatí; odborné obchod-
né alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov  
a služieb; kancelárie zaoberajúce sa dovozom  
a vývozom; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; obchodné sprostredkovateľské 
služby. 
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44 - Alternatívna medicína; služby homeopatickej 
medicíny; poradenstvo v oblasti alternatívnej me-
dicíny a homeopatickej medicíny; terapeutické 
služby; zdravotné poradenstvo; farmaceutické po-
radenstvo; odborné poradenstvo v oblasti výživy. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) zelená, tyrkysová 
(731) Baláž Dušan, Vinohradnícka 65/A, 900 91 Lim-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2865-2019 
(220) 20.12.2019 

 11 (511) 37, 39, 42 
(511) 37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; umý-

vanie automobilov; prenájom stavebných strojov  
a zariadení; inštalácie a opravy klimatizačných za-
riadení; antikorózne úpravy; dezinfekcia; čistenie 
okien; mazanie vozidiel; umývanie dopravných 
prostriedkov; inštalácie, údržba a opravy strojov; 
klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; 
opravy púmp a čerpadiel; protektorovanie pneu-
matík; autoservisy (údržba a tankovanie); ošetro-
vanie vozidiel protikoróznymi nátermi; údržba vo-
zidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; 
opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prená-
jom čistiacich strojov; chemické čistenie; informá-
cie o opravách; šmirgľovanie; vulkanizovanie pneu-
matík (opravy); opravy opotrebovaných alebo po-
škodených motorov; opravy opotrebovaných alebo 
poškodených strojov; nabíjanie batérií vozidiel; 
vyvažovanie pneumatík. 
39 - Odťahovanie vozidiel pri poruchách a neho-
dách; prenájom automobilov; automobilová dopra-
va; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; 
skladovanie tovarov; parkovanie automobilov (služ-
by);prenájom garáží; doprava ropovodom; prená-
jom miest na parkovanie; prenájom vozidiel; pre-
nájom osobných vagónov; doprava, preprava; po-
žičiavanie nosičov na automobily; doručovacie 
služby; informácie o dopravnej premávke; logis-
tické služby v doprave; poskytovanie informácií  
o cestovných trasách; zdieľanie automobilov. 
42 - Technická kontrola automobilov; poskytova-
nie vedeckých informácií a poradenstva o kom-
penzácii uhlíkových emisií; vedecký výskum; tech-
nologické poradenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, bledozelená 
(731) STK OK s. r. o., Medená 18, 811 02 Bratislava, 

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

 
 

(210) 2871-2019 
(220) 23.12.2019 

 11 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Vedecké, výskumné, navigačné, geodetické, 

fotografické, kinematografické, audiovizuálne, op-
tické, signalizačné, detekčné, skúšobné, kontrolné, 
záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prí-
stroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje  
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrické-
ho prúdu; prístroje a zariadenia na nahrávanie, 
prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, ob-
razu alebo údajov; nahraté nosiče záznamov, počí-
tačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo 
analógových záznamov a pamäťové médiá; me-
chanizmy mincových prístrojov; registračné po-
kladnice, počítacie zariadenia; počítače a periférne 
zariadenia počítačov. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 9 tohto zoznamu; malo-
obchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triede 9 tohto zoznamu prostredníctvom 
internetu; vydávanie reklamných textov; reklama; 
marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; 
obchodný manažment; obchodná administratíva. 
42 - Požičiavanie počítačov; aktualizovanie počí-
tačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu  
a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie po-
čítačového softvéru; údržba počítačového softvé-
ru; návrh počítačových systémov; inštalácie počí-
tačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, červená 
(731) Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47, 029 47 Orav-

ská Polhora, SK; 
(740) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
 
 

(210) 2872-2019 
(220) 27.12.2019 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Cereálne tyčinky; obilninové vločky; príprav-

ky z obilnín. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 

951 41 Lužianky, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2873-2019 
(220) 27.12.2019 

 11 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Diétne potraviny na lekárske použitie; diétne 

potraviny z cereálií na lekárske použitie; diétne 
nápoje na lekárske použitie; proteínové výživové 
doplnky. 
29 - Konzervované ovocie; kandizované ovocie; 
sušené ovocie; ovocné chuťovky; spracované ore-
chy. 
30 - Sušienky, keksy; sucháre; zákusky, koláče; 
cukrovinky; slané pečivo (krekery); oblátky; príp-
ravky z obilnín; obilninové vločky; potraviny na 
báze cereálií; müsli; ovsené potraviny; ovsené vloč-
ky; kukuričné vločky; cereálne tyčinky; cereálne 
tyčinky s ovocím; cereálne tyčinky s orechmi; ce-
reálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 

951 41 Lužianky, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2874-2019 
(220) 27.12.2019 

 11 (511) 5, 30 
(511) 5 - Proteínové výživové doplnky. 

30 - Cukrovinky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 

(731) TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 
951 41 Lužianky, SK; 

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

 
 

(210) 2876-2019 
(220) 27.12.2019 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Konzervované ovocie; kandizované ovocie; 

sušené ovocie; ovocné chuťovky; spracované ore-
chy. 
30 - Sušienky, keksy; sucháre; zákusky, koláče; 
cukrovinky; slané pečivo (krekery); oblátky; prí-
pravky z obilnín; obilninové vločky; potraviny na 
báze cereálií; müsli; ovsené potraviny; ovsené 
vločky; kukuričné vločky; cereálne tyčinky; cere-
álne tyčinky s ovocím; cereálne tyčinky s orechmi; 
cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 

951 41 Lužianky, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2879-2019 
(220) 27.12.2019 

 11 (511) 39 
(511) 39 - Kamiónová nákladná doprava; sprostredko-

vanie námornej dopravy; železničná doprava; skla-
dovanie; prenájom skladísk; lodná preprava tova-
ru; lodná doprava; sprostredkovanie dopravy; in-
formácie o skladovaní; informácie o možnostiach 
dopravy; rezervácie dopravy; logistické služby  
v doprave; letecká doprava; prenájom leteckých 
dopravných prostriedkov. 

(540) HANAKO 
(550) slovná 
(731) Turoň Pavol, Ing., Hlavní 29, 277 45 Úžice, CZ; 

 
 

(210) 2882-2019 
(220) 27.12.2019 

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

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj  
v elektronickej podobe; informácie, dáta, databá-
zy, katalógy a programy zaznamenané v elektro-
nickej podobe; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reproduk-
ciu zvuku alebo obrazu. 
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16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačovi-
ny; tlačené reklamné materiály z papiera; papier-
nický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie 
pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené 
reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadni-
ce; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar); samolepky (papiernický to-
var); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem 
prístrojov a zariadení); kancelárske potreby (okrem 
nábytku); kalendáre; príručky; plagáty; listový pa-
pier; stolové prestieranie z papiera; papierové ob-
rusy; záložky do kníh; papierové alebo plastové 
vrecká na balenie; papierové podložky na stôl; ná-
lepky na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papiero-
vé 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); papierové utierky; etikety (okrem 
textilných). 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách vrátane počítačovej komu-
nikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlaso-
vá reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; 
odborné obchodné poradenstvo; prezentácia vý-
robkov a služieb v komunikačných médiách pre 
maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na 
podporu predaja; organizovanie reklamných hier 
na podporu predaja; služby modeliek na reklamné 
účely a podporu predaja výrobkov a služieb; vy-
hľadávanie sponzorov; poradenské a informačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 toh-
to zoznamu; komerčné informačné kancelárie; 
produkcia reklamných filmov; služby výberu za-
mestnancov účinkujúcich v zábavných reláciách 
(výber spevákov, tanečníkov a nových tvárí - mo-
deliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služby 
s alkoholickými nápojmi. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia; komunikačné služby pros-
tredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televí-
zie, počítačovej siete, mobilných telefónov; tele-
komunikačné služby; poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
poskytovanie telekomunikačných kanálov na tele-
nákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na in-
ternete; prenos správ, informácií, publikácií, audi-
ovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných 
sietí vrátane internetu; spravodajské kancelárie; 
poradenské a informačné služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových progra-
mov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov  
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skla-
dateľské služby; organizovanie zábavných, kultúr-
nych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelá- 
 

vanie; organizovanie vedomostných, zábavných, 
hudobných a športových súťaží; organizovanie 
kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); organi-
zovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem 
reklamných); organizovanie zábav, karnevalov, ple-
sov; plánovanie a organizovanie večierkov; mode-
rovanie relácií, programov a podujatí; zábavné par-
ky; zábavné služby poskytované prázdninovými 
tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné a kon-
dičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služ-
by; organizovanie a vedenie seminárov; organizo-
vanie a vedenie kongresov; organizovanie a vede-
nie školení; organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých 
vystúpení; živé predstavenia; produkcia filmov 
(okrem reklamných); hudobná tvorba; služby fil-
mových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabin-
gové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie 
filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; 
divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; služby divadelných, koncert-
ných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek 
na zábavné, kultúrne a športové podujatia; pro-
dukcia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazo-
vých nahrávok (okrem reklamných); vydavateľské 
služby (okrem vydávania reklamných materiálov); 
vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem 
reklamných textov); online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
vydávanie elektronických publikácií (okrem re-
klamných); elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; tábory na športové sústredenie; 
kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné  
a kondičné cvičenia); služby osobných trénerov 
(fitnes cvičenia); zábavné služby nočných klubov; 
online poskytovanie počítačových hier z počítačo-
vých sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; in-
formácie o možnostiach rozptýlenia; informácie  
o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, 
správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľ-
ské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; 
poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; pre-
nájom audioprístrojov, videoprístrojov, videore-
kordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, 
kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; 
prenájom športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); reportérske služby; pomoc pri výbe-
re povolania (poradenstvo v oblasti výchovy  
a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových 
hier; organizovanie módnych prehliadok na zá-
bavné účely; služby diskdžokejov; online posky-
tovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírova-
nia); online poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); hazardné hry; poradenské a in-
formačné služby v oblasti služieb uvedených v trie-
de 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníc-
tvom internetu, online a interaktívnymi počítačo-
vými službami. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, zelená 
(731) Za trvalo udržateľný rozvoj, Zadunajská cesta 12, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) Filip Jana, JUDr., Zálesie, SK; 

 
 

(210) 2884-2019 
(220) 27.12.2019 

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

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj  
v elektronickej podobe; informácie, dáta, databá-
zy, katalógy a programy zaznamenané v elektro-
nickej podobe; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reproduk-
ciu zvuku alebo obrazu. 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačovi-
ny; tlačené reklamné materiály z papiera; papier-
nický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie 
pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené 
reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadni-
ce; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar); samolepky (papiernický to-
var); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem 
prístrojov a zariadení); kancelárske potreby 
(okrem nábytku); kalendáre; príručky; plagáty; lis-
tový papier; stolové pre-stieranie z papiera; papie-
rové obrusy; záložky do kníh; papierové alebo 
plastové vrecká na balenie; papierové podložky na 
stôl; nálepky na kancelárske použitie alebo pre 
domácnosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; 
papierové podložky pod poháre; oznámenia (pa-
piernický tovar); papierové vlajky; papierové zá-
stavy; nože na papier (kancelárske potreby); otvá-
rače na listy (kancelárske potreby); puzdrá na pí-
sacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; pa-
pierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky; 
etikety (okrem textilných). 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách vrátane počítačovej komu-
nikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlaso-
vá reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manaž-
ment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia 
výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre 
maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na 
podporu predaja; organizovanie reklamných hier 
na podporu predaja; služby modeliek na reklamné 
účely a podporu predaja výrobkov a služieb; vy-
hľadávanie sponzorov; poradenské a informačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 toh-

to zoznamu; komerčné informačné kancelárie; 
produkcia reklamných filmov; služby výberu za-
mestnancov účinkujúcich v zábavných reláciách 
(výber spevákov, tanečníkov a nových tvárí - mo-
deliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služby 
s alkoholickými nápojmi. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia; komunikačné služby pros-
tredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televí-
zie, počítačovej siete, mobilných telefónov; tele-
komunikačné služby; poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
poskytovanie telekomunikačných kanálov na tele-
nákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na in-
ternete; prenos správ, informácií, publikácií, audi-
ovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných 
sietí vrátane internetu; spravodajské kancelárie; 
poradenské a informačné služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových pro-
gramov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; pro-
dukcia interaktívnych televíznych programov a hier; 
zábava; interaktívna zábava; hudobné skladateľské 
služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, špor-
tových a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; or-
ganizovanie vedomostných, zábavných, hudob-
ných a športových súťaží; organizovanie kvízov, 
hier a súťaží (okrem reklamných); organizovanie 
súťaží prostredníctvom telefónu (okrem reklamných); 
organizovanie zábav, karnevalov, plesov; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; moderovanie re-
lácií, programov a podujatí; zábavné parky; zá-
bavné služby poskytované prázdninovými tábor-
mi; služby klubov zdravia (zdravotné a kondičné 
cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie ško-
lení; organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystú-
pení; živé predstavenia; produkcia filmov (okrem 
reklamných); hudobná tvorba; služby filmových, 
divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služ-
by; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových 
premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; služby divadelných, koncertných a variet-
ných umelcov; rezervácia vstupeniek na zábavné, 
kultúrne a športové podujatia; produkcia a prená-
jom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok 
(okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem 
vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, 
časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných 
textov); online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elek-
tronických publikácií (okrem reklamných); elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; tábory na športové sústredenie; kurzy teles-
ného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby osobných trénerov (fitnes cviče-
nia); zábavné služby nočných klubov; online pos-
kytovanie počítačových hier z počítačových sietí; 
informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o mož-
nostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach 
zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky  
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z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; prená-
jom dekorácií na predstavenia; poskytovanie slu-
žieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístro-
jov, videoprístrojov, videorekordérov, premieta-
čiek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelá-
vacích potrieb a prístrojov; prenájom športového 
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); repor-
térske služby; pomoc pri výbere povolania (pora-
denstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); organi-
zovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie 
módnych prehliadok na zábavné účely; služby 
diskdžokejov; online poskytovanie digitálnej hud-
by (bez možnosti kopírovania); online poskytova-
nie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
hazardné hry; poradenské a informačné služby  
v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoz-
namu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, onli-
ne a interaktívnymi počítačovými službami. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, zelená 
(731) Za trvalo udržateľný rozvoj, Zadunajská cesta 12, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) Filip Jana, JUDr., Zálesie, SK; 

 
 

(210) 2885-2019 
(220) 27.12.2019 

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

hrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj  
v elektronickej podobe; informácie, dáta, databá-
zy, katalógy a programy zaznamenané v elektro-
nickej podobe; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reproduk-
ciu zvuku alebo obrazu. 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačovi-
ny; tlačené reklamné materiály z papiera; papier-
nický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie 
pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené 
reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadni-
ce; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); 
vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prí-
strojov a zariadení); kancelárske potreby (okrem 
nábytku); kalendáre; príručky; plagáty; listový pa-
pier; stolové prestieranie z papiera; papierové ob-
rusy; záložky do kníh; papierové alebo plastové 
vrecká na balenie; papierové podložky na stôl; ná-
lepky na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papiero-
vé 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); papierové utierky; etikety (okrem 
textilných). 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách vrátane počítačovej komu-
nikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlaso-
vá reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; 
odborné obchodné poradenstvo; prezentácia vý-
robkov a služieb v komunikačných médiách pre 
maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na 
podporu predaja; organizovanie reklamných hier 
na podporu predaja; služby modeliek na reklamné 
účely a podporu predaja výrobkov a služieb; vy-
hľadávanie sponzorov; poradenské a informačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 toh-
to zoznamu; komerčné informačné kancelárie; 
produkcia reklamných filmov; služby výberu za-
mestnancov účinkujúcich v zábavných reláciách 
(výber spevákov, tanečníkov a nových tvárí - mo-
deliek, modelov, hostesiek); maloobchodné služby 
s alkoholickými nápojmi. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; in-
teraktívne vysielacie a komunikačné služby; tele-
fonická komunikácia; komunikačné služby pros-
tredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televí-
zie, počítačovej siete, mobilných telefónov; tele-
komunikačné služby; poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
poskytovanie telekomunikačných kanálov na tele-
nákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na in-
ternete; prenos správ, informácií, publikácií, audi-
ovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných 
sietí vrátane internetu; spravodajské kancelárie; 
poradenské a informačné služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových progra-
mov; produkcia publicistických, spravodajských, 
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov  
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skla-
dateľské služby; organizovanie zábavných, kultúr-
nych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelá-
vanie; organizovanie vedomostných, zábavných, 
hudobných a športových súťaží; organizovanie kví-
zov, hier a súťaží (okrem reklamných); organizo-
vanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem re-
klamných); organizovanie zábav, karnevalov, ple-
sov; plánovanie a organizovanie večierkov; mode-
rovanie relácií, programov a podujatí; zábavné 
parky; zábavné služby poskytované prázdninovými 
tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné a kon-
dičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služ-
by; organizovanie a vedenie seminárov; organizo-
vanie a vedenie kongresov; organizovanie a vede-
nie školení; organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých 
vystúpení; živé predstavenia; produkcia filmov 
(okrem reklamných); hudobná tvorba; služby fil-
mových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabin- 
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gové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie 
filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; 
divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; služby divadelných, koncert-
ných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek 
na zábavné, kultúrne a športové podujatia; pro-
dukcia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazo-
vých nahrávok (okrem reklamných); vydavateľské 
služby (okrem vydávania reklamných materiálov); 
vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem 
reklamných textov); online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
vydávanie elektronických publikácií (okrem re-
klamných); elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; tábory na športové sústredenie; 
kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné  
a kondičné cvičenia); služby osobných trénerov 
(fitnes cvičenia); zábavné služby nočných klubov; 
online poskytovanie počítačových hier z počítačo-
vých sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; in-
formácie o možnostiach rozptýlenia; informácie  
o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, 
správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľ-
ské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; 
poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; pre-
nájom audioprístrojov, videoprístrojov, videore-
kordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, 
kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; 
prenájom športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); reportérske služby; pomoc pri výbe-
re povolania (poradenstvo v oblasti výchovy  
a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových 
hier; organizovanie módnych prehliadok na zá-
bavné účely; služby diskdžokejov; online posky-
tovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírova-
nia); online poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); hazardné hry; poradenské a in-
formačné služby v oblasti služieb uvedených  
v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb 
uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj prostred-
níctvom internetu, online a interaktívnymi počíta-
čovými službami. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, zelená, žltá 
(731) Za trvalo udržateľný rozvoj, Zadunajská cesta 12, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) Filip Jana, JUDr., Zálesie, SK; 

 
 

(210) 2888-2019 
(220) 27.12.2019 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Cereálne tyčinky; obilninové vločky; príprav-

ky z obilnín. 
 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 

951 41 Lužianky, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 

 
(210) 2889-2019 
(220) 27.12.2019 

 11 (511) 5, 29, 30, 32, 35 
(511) 5 - Diétne potraviny na lekárske použitie; diétne 

potraviny z cereálií na lekárske použitie; diétne 
nápoje na lekárske použitie; proteínové výživové 
doplnky. 
29 - Konzervované ovocie; kandizované ovocie; 
sušené ovocie; ovocné chuťovky; spracované orechy. 
30 - Sušienky, keksy; sucháre; zákusky, koláče; 
cukrovinky; slané pečivo (krekery); oblátky; príp-
ravky z obilnín; obilninové vločky; potraviny na 
báze cereálií; müsli; ovsené potraviny; ovsené 
vločky; kukuričné vločky; cereálne tyčinky; cere-
álne tyčinky s ovocím; cereálne tyčinky s orechmi; 
cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov. 
32 - Nealkoholické nápoje. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 5, 29, 30 a 32 tohto zoz-
namu; maloobchodné a veľkoobchodné služby  
s tovarmi uvedenými v triede 5, 29, 30 a 32 tohto 
zoznamu prostredníctvom internetu; marketing; 
marketingový prieskum; prieskum trhu. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 

951 41 Lužianky, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 

 
(210) 2890-2019 
(220) 28.12.2019 

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

5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; anesteti-
ká; náplasti; masti na lekárske použitie; masti na 
farmaceutické použitie; prípravky na tlmenie bo-
lesti svalstva. 

(540) NEOTICA BALM 
(550) slovná 
(731) CO DE Bratislava, s.r.o., Súľovská 19, 821 05 

Bratislava, SK; 
(740) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
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(210) 2-2020 
(220) 2.1.2020 

 11 (511) 6, 16, 19, 35, 37 
(511) 6 - Kovové skleníky; kovové pareniská; kovové 

konštrukcie prenosných skleníkov; kovové sklení-
kové rámy; kovové okenné rámy; drobný železiar-
sky tovar. 
16 - Firemné listiny; tlačené reklamné materiály; 
papierové tlačivá (formuláre); papierové infor-
mačne brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; 
kalendáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (perio-
diká); grafické znaky; etikety okrem textilných; 
samolepky (papiernický tovar). 
19 - Prenosné nekovové skleníky; polykarbonáto-
vé skleníky; nekovové skleníkové rámy. 
35 - Maloobchodné služby so skleníkmi, s pare-
niskami, s bytovými skleníkmi, s okennými rá-
mami, so skleníkovými rámami, s drobným žele-
ziarskym tovarom; reklama; rozširovanie, vydáva-
nie a aktualizovanie reklamných materiálov; uve-
rejňovanie reklamných textov; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej 
činnosti; obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo; organizovanie výstav pre obchodné a re-
klamné účely; odborné obchodné poradenstvo; 
prieskum trhu; spracovanie textov; kancelárske prá-
ce; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach. 
37 - Údržba, opravy a inštalácie skleníkov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, čierna, biela 
(731) euroAL, s.r.o., Južná trieda 4B, 040 01 Košice, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 
 

(210) 5-2020 
(220) 6.1.2020 

 11 (511) 31, 43, 44 
(511) 31 - Stromy; kmene stromov; kríky. 

43 - Prázdninové tábory (ubytovacie služby). 
44 - Služby záhradných architektov; záhradníctvo; 
záhradkárske služby; liečenie stromov; zalesňova-
nie v rámci kompenzácie uhlíkových emisií; za-
lesňovanie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, čierna, biela 
(731) Sadíme stromy, občianske združenie, Stredná 7, 

900 28 Zálesie, SK; 
 
 
 

(210) 7-2020 
(220) 3.1.2020 

 11 (511) 16, 21, 26, 29, 30, 31, 39, 44 
(511) 16 - Papierové vzduchotesné obaly; kartónové ška-

tule; kartónové obaly; kartónové baliace škatule; 
skladacie kartónové škatule; kartónové nádoby na 
balenie; zložené kartónové škatule na balenie; roz-
ložiteľné kartónové škatule na balenie; lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše; obaly (papiernicky 
tovar). 
21 - Aranžérske držiaky na kvety a rastliny; držia-
ky na kytice; držiaky na kvetináče; držiaky na kve-
ty a rastliny. 
26 - Aranžmány z umelých kvetov; umelé kvety; 
umelé kvety z papiera. 
29 - Ovocné aranžmány na priamu konzumáciu. 
30 - Cukrovinky; mliečne cukrovinky; lízanky (cuk-
rovinky); fondán (cukrovinky); mrazené cukrovin-
ky; arašidové cukrovinky; sladkosti (cukrovinky); 
mandľové cukrovinky; čokoládové cukrovinky; tvr-
dé cukrovinky; cukrovinky obsahujúce džemy; 
čisté gumové cukrovinky; neliečivé cukrárske cuk-
rovinky; penové zákusky (cukrovinky); sladké driev-
ko (cukrovinky); mrazené mliečne cukrovinky; 
mäkké cukrovinky mashmallow; jemné pečivo (cuk-
rovinky); pepermint pre cukrovinky; kúsky kryštá-
lového cukru (cukrovinky); cukrovinky bez lieči-
vých prísad; cukrovinky na zdobenie vianočných 
stromčekov; cukrovinky bez prísad liečivých látok; 
mätové cukrovinky bez liečivých prísad; neliečivé 
múčne cukrovinky obsahujúce imitáciu čokolády; 
cukrovinky bez liečivých prísad v podobe želé; ne-
liečivé múčne cukrovinky s čokoládovou polevou; 
cukrovinky s mätovou príchuťou (bez liečivých 
prísad); cukrovinky s obsahom čokolády bez lieči-
vých prísad; cukrovinky s karamelovou plnkou bez 
liečivých prísad. 
31 - Ovocné aranžmány, nie na priamu konzumá-
ciu; kvety; živé kvety; čerstvé kvety; sušené kvety; 
rezané kvety; konzervované kvety. 
39 - Doručovanie kvetov. 
44 - Služby záhradných architektov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Flowers Diana, s.r.o., Jánošíkova 12, 031 01 Lip-

tovský Mikuláš, SK; 
(740) JANČI & Partners s.r.o., Liptovský Mikuláš, SK; 
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(210) 8-2020 
(220) 3.1.2020 

 11 (511) 16, 21, 26, 29, 30, 31, 39, 44 
(511) 16 - Papierové vzduchotesné obaly; kartónové ška-

tule; kartónové obaly; kartónové baliace škatule; 
skladacie kartónové škatule; kartónové nádoby na 
balenie; zložené kartónové škatule na balenie; roz-
ložiteľné kartónové škatule na balenie; lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše; obaly (papiernicky 
tovar). 
21 - Aranžérske držiaky na kvety a rastliny; držia-
ky na kytice; držiaky na kvetináče; držiaky na kve-
ty a rastliny. 
26 - Aranžmány z umelých kvetov; umelé kvety; 
umelé kvety z papiera. 
29 - Ovocné aranžmány na priamu konzumáciu. 
30 - Cukrovinky; mliečne cukrovinky; lízanky (cuk-
rovinky); fondán (cukrovinky); mrazené cukrovin-
ky; arašidové cukrovinky; sladkosti (cukrovinky); 
mandľové cukrovinky; čokoládové cukrovinky; 
tvrdé cukrovinky; cukrovinky obsahujúce džemy; 
čisté gumové cukrovinky; neliečivé cukrárske cuk-
rovinky; penové zákusky (cukrovinky); sladké driev-
ko (cukrovinky); mrazené mliečne cukrovinky; 
mäkké cukrovinky mashmallow; jemné pečivo 
(cukrovinky); pepermint pre cukrovinky; kúsky kryš-
tálového cukru (cukrovinky); cukrovinky bez lie-
čivých prísad; cukrovinky na zdobenie vianočných 
stromčekov; cukrovinky bez prísad liečivých lá-
tok; mätové cukrovinky bez liečivých prísad; ne-
liečivé múčne cukrovinky obsahujúce imitáciu čo-
kolády; cukrovinky bez liečivých prísad v podobe 
želé; neliečivé múčne cukrovinky s čokoládovou 
polevou; cukrovinky s mätovou príchuťou (bez 
liečivých prísad); cukrovinky s obsahom čokolády 
bez liečivých prísad; cukrovinky s karamelovou 
plnkou bez liečivých prísad. 
31 - Ovocné aranžmány, nie na priamu konzumá-
ciu; kvety; živé kvety; čerstvé kvety; sušené kvety; 
rezané kvety; konzervované kvety. 
39 - Doručovanie kvetov. 
44 - Služby záhradných architektov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, zlatá 
(731) Flowers Diana, s.r.o., Jánošíkova 12, 031 01 Lip-

tovský Mikuláš, SK; 
(740) JANČI & Partners s.r.o., Liptovský Mikuláš, SK; 

 
 

(210) 13-2020 
(220) 7.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné 

obrazové súbory; sťahovateľné zvonenia do mo-
bilných telefónov; počítačový softvér na sklada-
nie hudby; počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); nosiče zvukových nahrávok; optické 
kompaktné disky zvukových nahrávok; magne- 
 

 tické pásky na zvukové nahrávanie; vysielače (te-
lekomunikácie); elektronické publikácie (sťaho-
vateľné); zvukové prehrávacie zariadenia, pre-
hrávače; zariadenia na spracovanie údajov; číta-
cie zariadenia (zariadenia na spracovanie úda-
jov); optické čítacie zariadenia; antény; zosilňo-
vače; počítačové meniče diskov; zvukové mixáž-
ne zariadenia; zvukové mixážne pulty s integro-
vanými zosilňovačmi; slúchadlá; elektrické adap-
téry; zvukové nahrávacie zariadenia; prístroje na 
nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, ob-
razu alebo údajov; monitorovacie počítačové 
programy; nahraté počítačové programy; počíta-
čové programy (sťahovateľné); nahraté počítačo-
vé programy pre internetové portály; nahraté po-
čítačové programy na sprístupňovanie a pozera-
nie správ, dokumentov, korešpondencie; počíta-
čový softvér (nahraté počítačové programy) na 
spracovanie a uchovávanie počítačových data-
báz; kompaktné disky; disky DVD; magnetické 
nosiče údajov; magnetické záznamové disky; au-
diovizuálne prijímače; prehrávače kompaktných 
diskov; videokamery; videokazety; videopásky; 
počítačový hardvér; počítačové pamäte; počíta-
čové tlačiarne; stojany na CD; rádiá; televízne 
prijímače; rádiotelefónne zariadenia; telefónne 
prístroje na telefonovanie cez internet; telefónne 
záznamníky; prístroje na rádiové výzvy; fotogra-
fické, kinematografické, optické, signalizačné, 
kontrolné, záchranné prístroje a nástroje; prístro-
je na vnútornú komunikáciu; zvukové signálne 
zariadenia; automatické časové spínače (nie ho-
dinárske); počítače; tablety (prenosné počítače); 
čítačky elektronických kníh; počítačový softvér 
(nahrané počítačové programy); periférne zaria-
denia počítačov; skenery (zariadenia na spraco-
vanie údajov); audiovizuálne vyučovacie prístro-
je; elektronické informačné tabule; svetelné tabu-
le; faxy; videotelefóny; USB kľúče; hudobné 
mincové automaty; neónové reklamy; dekoratív-
ne magnety. 
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; emblémy (papierové pečate); plagáty; pú-
tače z papiera alebo lepenky; tlačené publikácie; 
katalógy; časové rozvrhy (tlačoviny); lístky; tla-
čené vstupenky (lístky); letáky; papier; kartón; 
lepenka; papierové zástavy; šablóny (kancelárske 
potreby); papierové obrúsky (prestieranie); pa-
pierové obrusy; papierové alebo plastové vrecká 
a tašky na balenie; papierové alebo lepenkové 
baliace materiály (výplňové, tlmiace); škrobové 
obalové materiály; samolepky pre domácnosť  
a na kancelárske použitie; samolepky na auto 
(papiernický tovar); lepidlá na kancelárske pou-
žitie alebo pre domácnosť; etikety okrem textil-
ných; fotografie (tlačoviny); papiernický tovar; 
písacie potreby; albumy; pohľadnice; grafické 
zobrazenia; podložky na písanie; skicáre; záložky 
do kníh; knihy; brožúry; mapy; atlasy; časopisy 
(periodiká); periodiká; komiksy; formuláre (tla-
čoviny); ročenky; kalendáre; príručky; prospekty; 
pečiatky; pečate; zoraďovače (kancelárske potre-
by); zošity; hárky papiera; útržkové bloky; obál-
ky (papiernický tovar); obálky na dokumenty (pa-
piernický tovar); obaly (papiernický tovar); kan-
celárske potreby okrem nábytku; spisové obaly 
(papiernický tovar); písacie súpravy (papiernický 
tovar); perá (kancelárske potreby); kancelárske  
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sponky; školské potreby (papiernický tovar); obaly 
na doklady; stojany na fotografie; stojany na perá 
a ceruzky. 
35 - Rozhlasová reklama; televízna reklama; re-
klama; on-line reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; reklama hudobných, vzdelávacích, 
sociálnych, charitatívnych, kultúrnych, športových 
činností a podujatí; obchodný manažment v oblasti 
umenia a živých vystúpení; prenájom reklamného 
priestoru na internete; prenájom reklamných 
plôch; písanie reklamných textov; vydávanie re-
klamných textov; písanie textov scenárov na re-
klamné účely; on line poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; obchodný manaž-
ment; obchodná administratíva; plánovanie stret-
nutí (kancelárske práce); prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; navr-
hovanie reklamných materiálov; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; re-
klamné agentúry; organizovanie módnych prehlia-
dok na podporu predaja; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; poradenstvo pri orga-
nizovaní a riadení obchodnej činnosti; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s plagátmi, s tla-
čovinami, s kompaktnými diskami, s DVD, s Blue- 
-ray nosičmi; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16 toh-
to zoznamu; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; marketing; marketingový prieskum; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklam-
ných materiálov; lepenie plagátov; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; zásielkové reklamné 
služby; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
telemarketingové služby; prieskum trhu; prieskum 
verejnej mienky; prenájom bilbordov; podpora 
predaja (pre tretie osoby); obchodné alebo podni-
kateľské informácie; tvorba reklamných filmov; 
vyhľadávanie sponzorov; zostavovanie štatistík; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); správa počítačových súborov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; poskytovanie rád a informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
a internetu alebo verbálne. 
38 - Rozhlasové vysielanie; rozhlasové vysielanie 
prostredníctvom internetu; televízne vysielanie 
prostredníctvom internetu; interaktívne televízne 
vysielanie; interaktívne rozhlasové vysielanie; bez-
drôtové vysielanie; interaktívne vysielacie služby; 
interaktívne komunikačné služby; rádiová komu-
nikácia; komunikácia prostredníctvom optických 
sietí; poskytovanie používateľského prístupu k we-
bovým stránkam s digitálnou hudbou na internete; 
televízne vysielanie; výzvy (rádiom, telefónom 
alebo inými elektronickými komunikačnými pros-
triedkami); telekomunikačné služby; služby vstu-
pu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pri-
pájanie); elektronická pošta; posielanie správ; hla-
sová odkazová služba; on-line posielanie pohľad-
níc; poskytovanie priestoru na diskusiu na interne- 
 

te; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; počítačová komunikácia; poskytova-
nie prístupu do databáz; poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; 
prenájom prístupového času do svetových počíta-
čových sietí; prenájom prístrojov na prenos správ; 
prenájom telekomunikačných prístrojov; prenos 
digitálnych súborov; kontinuálny prenos dát (strea-
ming); prenos signálu prostredníctvom satelitu; spra-
vodajské kancelárie; telefonická komunikácia; vi-
deokonferenčné služby; elektronické zobrazovacie 
tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie rád 
a informácii o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo 
verbálne. 
41 - Rozhlasová zábava; televízna zábava; tvorba 
rozhlasových zábavných relácií; tvorba rozhlaso-
vých a televíznych programov; tvorba interaktív-
nych rozhlasových programov; tvorba interaktív-
nych rozhlasových hier (zábava); interaktívna zá-
bava; online poskytovanie digitálnej hudby (bez 
možnosti kopírovania); organizovanie vedomos- 
tných alebo zábavných súťaží; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); organizovanie a ve-
denie koncertov; organizovanie živých vystúpení; 
organizovanie festivalov; zábava; diskotéky (služ-
by); služby diskdžokejov; služby estrádnych umel-
cov; reportérske služby; informácie o možnostiach 
zábavy; plánovanie a organizovanie večierkov; re-
zervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; služ-
by agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné 
podujatia; vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); 
organizovanie vzdelávacích kurzov; organizovanie 
školení; koučovanie (školenie); športová a kultúr-
na činnosť; prenájom dekorácii na predstavenia; 
prenájom divadelných dekorácií; divadelné pred-
stavenia; filmová tvorba; fotografické reportáže; 
fotografovanie; herne s hracími automatmi (služ-
by); informácie o možnostiach rekreácie; služby 
kasín (hazardné hry); výchovno-zábavné klubové 
služby; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); vydávanie kníh; organizovanie lotérií; nahrá-
vacie štúdiá (služby); hudobná tvorba; hudobné 
skladateľské služby; nočné kluby (zábava); orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; or-
ganizovanie súťaží krásy; organizovanie módnych 
prehliadok na zábavné účely; organizovanie špor-
tových súťaží; zábavné parky; písanie textov 
(okrem reklamných); písanie textov scenárov nie 
na reklamné účely; online poskytovanie počítačo-
vých hier (z počítačových sietí); online poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti ko-
pírovania); online poskytovanie videozáznamov 
(bez možnosti kopírovania); požičiavanie kinema-
tografických filmov; požičiavanie videopások; tvor-
ba divadelných alebo iných predstavení; preklada-
teľské služby; postsynchronizácia, dabing; nahrá-
vanie videopások; prenájom osvetľovacích prístro-
jov do divadelných sál a televíznych štúdií; poži-
čiavanie videokamier; požičiavanie audioprístro-
jov; poskytovanie zariadení na karaoke; požičia-
vanie rozhlasových a televíznych prijímačov; on-
line vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
požičiavanie zvukových nahrávok; poskytovanie  
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rád a informácií o uvedených službách prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo 
verbálne. 

(540) Boris a Brambor 
(550) slovná 
(731) Gáborík Marián, Pod Brezinou 7649/83, 911 01 

Trenčín, SK; Valábik Boris, Hviezdna 1404/2, 
949 01 Nitra, SK; 

(740) Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, 
s.r.o., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 14-2020 
(220) 7.1.2020 

 11 (511) 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45 
(511) 29 - Bielkoviny na prípravu jedál; výťažky z rias 

na potravinárske použitie; želatína; pokrmové tu-
ky; sardely (neživé); arašidové maslo; maslo; kon-
zumné kakaové maslo; kokosové maslo; maslové 
krémy; vaječný bielok; krvavé jaternice; vývary 
(bujóny); prípravky na vývary (bujóny); kaviár; 
konzervované ovocie; údeniny; zemiakové lupien-
ky; zemiakové hranolčeky; kyslá kapusta; sušený 
kokos; potravinársky repkový olej; koncentrované 
vývary; džemy; mrazené ovocie; polievky; sušené 
hrozienka; nakladané uhorky; konzervovaná zele-
nina; varená zelenina; sušená zelenina; potravinár-
ske oleje; smotana (mliečne výrobky); syry; kan-
dizované ovocie; krokety; kôrovce (neživé); datle; 
mlieko; raky (neživé); rybie plátky (filé); syridlá; 
dusené ovocie; ovocné rôsoly; ovocná dreň; mäso; 
ryby (neživé); potravinárska želatína; huspenina; 
divina; ďumbierový džem (zázvorový); konzervo-
vané sójové bôby (potraviny); tukové substancie 
na výrobu pokrmových tukov; tukové nátierky na 
chlieb; slede (neživé); homáre (neživé); potravi-
nársky kukuričný olej; potravinársky olej z palmo-
vých orechov; potravinársky sezamový olej; ustri-
ce (neživé); potravinárska želatína z rýb; šunka; 
žĺtok; jogurt; prípravky na zeleninové polievky; 
zeleninové šťavy na prípravu jedál; mäsové vý-
ťažky; kefír (mliečny nápoj); kumys (mliečny ná-
poj); mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlie-
ka); srvátka; mliečne výrobky; langusty (neživé); 
slanina; konzervovaná šošovica; margarín; mar-
melády; špik (potraviny); mušle (neživé); mušle 
(slávka jedlá) (neživé); konzumný palmový olej; 
spracované škrupinové ovocie; vajcia; sušené vaj-
cia; pečeňová paštéta; konzervovaná cibuľa; kon-
zervované olivy; potravinársky olivový olej; po-
travinársky kostný olej; pektín na prípravu jedál; 
nakladaná zelenina; konzervovaný hrach; klobásy, 
salámy, párky; solené potraviny; prípravky na vý-
robu polievok; paradajkový pretlak; zeleninové ša-
láty; bravčová masť; ovocné šaláty; sardinky (ne-
živé); lososy (neživé); konzumný loj; tuniaky (ne-
živé); paradajková šťava na prípravu jedál; potra-
vinársky slnečnicový olej; držky; konzervované 
hľuzovky; hydina (mäso); ovocné šupky; algináty 
na prípravu jedál; mleté mandle; spracované ara-
šidy; konzervované šampiňóny; kokosový tuk; po-
travinársky kokosový olej; konzervovaná fazuľa; 
pečeň; potraviny z rýb; plátky sušeného ovocia; 
mušle jedlé (neživé); ovocie naložené v alkohole; 
spracovaný peľ (potravina); garnáty (neživé); kon-
zervované ryby; konzervované mäso; morské raky  
 

 (neživé); slimačie vajcia (konzumné); tofu; šľa-
hačka; bravčové mäso; vtáčie hniezda (tradičná špe-
cialita juhovýchodnej Ázie); konzervy s rybami; 
rybia múčka (potraviny); konzervy s ovocím; mä-
sové konzervy; zemiakové placky; ryby v slanom 
náleve; holotúrie (morské živočíchy) (neživé); chry-
zalídy (kukly motýľa priadky morušovej) (potra-
viny); konzervy so zeleninou; párky v cestíčku; 
zemiakové vločky; jablkový kompót; brusnicový 
kompót; tahini (nátierka zo sezamových jadier); 
hummus (cícerová kaša); konzervované morské 
riasy; ovocné chuťovky; kyslé mlieko; kimchi (jed-
lo z kvasenej zeleniny); sójové mlieko; mliečne 
koktaily; konzervovaná paprika; lúpané slnečnico-
vé semená; rybacia pena; vtáčie mlieko (nealkoho-
lické); zeleninová pena; rybie ikry (potraviny); lú-
pané semená; aloa pravá (potraviny); konzervova-
ný cesnak; mlieko obohatené bielkovinami; potra-
vinársky ľanový olej; nízkotučné zemiakové lu-
pienky; nízkotučné zemiakové hranolčeky; lecitín 
na prípravu jedál; mliečne fermenty na prípravu 
jedál; kompóty; kondenzované sladené mlieko; „sme-
tana“ (ruská kyslá smotana); tepelne upravené fer-
mentované mlieko; paradajková pasta; pasta z tek-
vicovej dužiny; baklažánová pasta; arašidové mlie-
ko na prípravu jedál; mandľové mlieko na prípra-
vu jedál; ryžové mlieko (náhradka mlieka); kon-
zervované 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); vy-
prážané cibuľové krúžky; falafel (tradičné arabské 
jedlo); citrónová šťava na prípravu jedál; mrazom 
sušené mäso; ovsené mlieko; rastlinná smotana; 
mrazom sušená zelenina; potravinársky extra pa-
nenský olivový olej; jedlé mravčie larvy (spraco-
vané); jedlý hmyz (neživý); spracovaná sladká ku-
kurica; orechové nátierky; zemiakové knedle; pár-
ky na prípravu hotdogov; párky v kukuričnom ces-
tíčku (corn dogs); potravinársky sójový olej; ná-
hradky mlieka; mandľové mlieko; arašidové mlie-
ko; kokosové mlieko; kokosové mlieko na prípra-
vu jedál; nápoje z kokosového mlieka; ryžové 
mlieko na prípravu jedál; nápoje z mandľového mlie-
ka; nápoje z arašidového mlieka; črevá na klobásy 
(prírodné alebo umelé); solená a sušená treska 
„klipfish“; vyprážané syrové guľôčky (syr cotag-
ge); lisovaná ovocná pasta; yuba (zo sójových bô-
bov); sójové rezne; rezne z tofu; hotové jedlá typu 
„tajine“; spracovaná zelenina; spracované ovocie; 
jaternice; omelety; kapustové rolky plnené mä-
som; zeleninové koncentráty na prípravu jedál; 
ovocné koncentráty na prípravu jedál; zeleninové 
nátierky; agar-agar na prípravu jedál; mäkkýše (ne-
živé); čerstvé prírodné syry (quark); čerstvé prí-
rodné syry (cottage); kyslomliečne nápoje; sušené 
jedlé kvety; kandizovaný ďumbier; konzervovaný 
ďumbier; nakladaný ďumbier. 
33 - Mätový likér; alkoholické výťažky z ovocia; 
horké likéry; anízový likér; anízovka; aperitívy; 
arak; destilované nápoje; jablčné mušty (alkoholic-
ké); koktaily; curaçao (pomarančový likér); diges-
tíva (liehoviny a likéry); víno; džin; likéry; medo-
vina; griotka; liehoviny; brandy, vínovica; vodnár 
(matolinové víno); hruškový mušt (alkoholický); 
saké; whisky; liehové esencie; alkoholové extrakty  
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(tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; alkoho-
lické nápoje s ovocím; alkoholické nápoje z ryže; 
rum; vodka; vopred pripravené miešané alkoholic-
ké nápoje (nie s pivom); alkoholický nápoj z cuk-
rovej trstiny (nira); obilninové destilované alkoho-
lické nápoje. 
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 ria-
dení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie to-
varu; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); po-
moc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
rozširovanie vzoriek tovarov; 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-
nie reklamných textov; reklama; rozhlasová re-
klama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); stenografické 
služby; televízna reklama; prepisovanie správ 
(kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklam-
né agentúry; poradenské služby pri riadení ob-
chodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; marketingo-
vý prieskum; správa počítačových súborov; od-
borné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; prieskum 
verejnej mienky; príprava miezd a výplatných lis-
tín; nábor zamestnancov; administratívne služby 
poskytované pri premiestňovaní podnikov; prená-
jom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie 
osoby); sekretárske služby; vypracovávanie daňo-
vých priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre 
neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; 
služby predplácania novín a časopisov (pre tretie 
osoby); zásielkové reklamné služby; administra-
tívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie 
umeleckých činností; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; organizovanie veľtrhov; prená-
jom 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 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 trans-
akcií pre tretie osoby; 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; rozvíjanie 
reklamných nápadov; externé administratívne ria-
denie 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 údrž-
ba informácií v registroch; zostavovanie zozna-
mov informácií na obchodné alebo reklamné úče-
ly; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti 
priraďovania potenciálnych súkromných investo-
rov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; 
výroba telešopingových programov; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama); doho-
dovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; pod-
pora predaja tovarov a služieb sponzorovaním 
športových podujatí; konkurenčné spravodajské 
služby; obchodné spravodajské služby; finančné  
a účtovné audity; online maloobchodné služby  
s digitálnou sťahovateľnou hudbou; online malo-
obchodné služby so sťahovateľnými vyzváňacími 
tón-mi; online maloobchodné služby so sťahova-
teľnou nahratou hudbou alebo nahratými filmami; 
veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zvero-
lekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdra-
votníckymi potrebami; služby darčekových zozna-
mov; cielený marketing; dočasné riadenie podni-
kov; vonkajšia reklama; maloobchodné služby  
s umeleckými dielami poskytované galériami; ad-
ministratívna asistencia pri odpovediach na verej-
né súťaže; marketing v rámci vydávania softvéru; 
služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové 
komunikačné služby; prenájom kancelárskeho vy-
bavenia v zdieľaných kancelárskych priestoroch; 
komerčné lobistické služby; poskytovanie spotre-
biteľských posudkov tovarov na obchodné alebo 
reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských reb- 
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ríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; 
poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov 
na obchodné alebo reklamné účely; služby tele-
fónnych ústrední; maloobchodné služby s pekár-
skymi výrobkami; určovanie modelov nákupného 
alebo spotrebného správania sa zákazníkov na ob-
chodné alebo marketingové účely; administratívne 
služby pri odporúčaní špecializovaných lekárov. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske 
služby (poistnomatematické); 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 zúčtovávanie vzájomných po-
hľadávok a záväzkov); úschovné služby, úschova 
v bezpečnostných schránkach; organizovanie pe-
ňažných zbierok; pôžičky (finančné úvery); daňo-
vé odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie 
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); fak-
toring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); fi-
nancovanie (služby); finančné riadenie; záložne; 
správa nehnuteľností; správa nájomných domov; 
uzatváranie poistiek proti požiaru; prenájom by-
tov; prenájom poľnohospodárskych fariem; zdra-
votné poistenie; poistenie v námornej doprave; ban-
kové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; 
finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou 
kúpy); obchodovanie na burze s cennými papier-
mi; životné poistenie; ubytovacie kancelárie (pre-
nájom bývania); finančné analýzy; oceňovanie sta-
rožitností; oceňovanie umeleckých diel; overova-
nie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné služ-
by 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 zá-
znamy na burze; vydávanie kreditných kariet; pre-
nájom kancelárskych priestorov; služby v oblasti 
vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; ban-
kové služby priamo k zákazníkom (homebanking); 
likvidácia podnikov (finančné služby); odhadova-
nie nákladov na opravu (finančné odhadovanie); 
obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; fi-
nančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; finančné 
ohodnocovanie vlny; záložné pôžičky; konzerva-
tívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze 
cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania 
dlhov; organizovanie financovania stavebných 
projektov; poskytovanie finančných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; finančné riadenie 
refundovaných platieb (pre tretie osoby); investo-
vanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s ak-
ciami a obligáciami; poskytovanie zliav vo vybra-
ných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; 
finančné záruky; prenájom zdieľaných kancelár-
skych priestorov; finančné odhady pri odpove-
diach na verejné súťaže; finančné odhady nákla-
dov na vývoj ropného, plynárenského a ťažobného 
priemyslu; finančný výskum; nehnuteľnosti (služ- 
 

by); elektronický prevod virtuálnych mien; finan-
čné ohodnocovanie aktív duševného vlastníctva; 
stanovovanie kotácií na odhad nákladov; kolektív-
ne financovanie projektov (crowdfunding); elek-
tronické peňaženky (platobné služby); zmenáren-
ské služby pre elektronické meny. 
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 kuchynských zaria-
dení; demolácie budov; antikorózne úpravy; dezin-
fekcia; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; 
stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti 
(stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; čiste-
nie okien; opravy a údržba filmových premieta-
čiek; inštalácie a opravy pecí; údržba, čistenie  
a opravy kožušín; mazanie vozidiel; čistenie ode-
vov; opravy hodín a hodiniek; výstavba tovární; 
inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení; izolo-
vanie stavieb; umývanie dopravných prostriedkov; 
pranie bielizne; pranie; inštalácie, údržba a opravy 
strojov; murárske práce; reštaurovanie nábytku; 
budovanie prístavných hrádzí; žehlenie odevov 
naparovaním; výstavba a údržba ropovodov; tape-
tovanie (papierové tapety); tapetovanie; opravy 
dáždnikov; opravy slnečníkov; čalúnenie nábytku; 
interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; 
hladenie alebo brúsenie pemzou; sadrovanie, štu-
kovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vo-
zidiel; opravy púmp a čerpadiel; budovanie prísta-
vov; protektorovanie pneumatík; inštalácie a opra-
vy chladiacich zariadení; žehlenie bielizne; precí-
novanie (opravy); nitovanie; ošetrovanie vozidiel 
protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tan-
kovanie); inštalácie a opravy telefónov; údržba vo-
zidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; 
opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prená-
jom čistiacich strojov; ničenie škodcov (nie v poľ-
nohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníc-
tve a lesníctve); montovanie lešení; murovanie, 
murárske práce; pranie textilných plienok; chemic-
ké čistenie; stavebné informácie; informácie o op-
ravách; 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 prí-
strojov a zariadení; opravy opotrebovaných alebo 
poškodených motorov; opravy opotrebovaných ale-
bo poškodených strojov; prenájom stavebných že-
riavov; prenájom zametacích vozidiel; pokrývačské  
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práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; opravy 
zámok; reštaurovanie umeleckých diel; reštauro-
vanie hudobných nástrojov; inštalácie okien a dve-
rí; údržba bazénov; doplňovanie tonerov; stavebné 
poradenstvo; tesárske práce; hĺbkové vŕtanie rop-
ných ložísk a ložísk plynu; prenájom odvodňova-
cích čerpadiel; požičiavanie práčok; opravy elek-
trických vedení; nabíjanie batérií vozidiel; vyva-
žovanie pneumatík; ladenie hudobných nástrojov; 
kladenie káblov; sterilizácia lekárskych nástrojov; 
hydraulické štiepenie hornín; regulovanie výskytu 
škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybnom hos-
podárstve, záhradníctve a lesníctve); prenájom umý-
vačiek riadu; prenájom sušičiek riadu; inštalácie 
inžinierskych sietí na stavenisku; elektroinštalačné 
služby; inštalácie a opravy protipovodňových za-
riadení; odpratávanie snehu; doplňovanie atramen-
tových náplní; nabíjanie elektromobilov; uprato-
vacie služby pre domácnosti; nabíjanie mobilných 
telefónov. 
39 - Sprevádzanie turistov; zásobovanie vodou; le-
tecká doprava; prevoz sanitkou; odťahovanie vo-
zidiel pri poruchách a nehodách; prenájom auto-
mobilov; automobilová doprava; autobusová do-
prava; výletné lode (služby); prenajímanie plavi-
diel (člnov, lodí); lámanie ľadu; kamiónová ná-
kladná doprava; zachraňovanie lodí; vykladanie lod-
ného nákladu; dovoz, doprava; železničná dopra-
va; prenájom koní; doručovanie balíkov; nosenie 
batožín; balenie tovarov; sprostredkovanie námor-
nej dopravy; organizovanie turistických plavieb; 
turistické prehliadky (doprava); vykladanie nákla-
dov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov 
(úschova); rozvod vody; rozvod elektriny; obslu-
hovanie prieplavových vrát; parkovanie automobi-
lov (služby); skladovanie; uskladňovanie; prená-
jom skladísk; lodná trajektová doprava; riečna do-
prava; lodná preprava tovaru; prenájom doprav-
ných prostriedkov; prenájom garáží; doprava ro-
povodom; prenájom miest na parkovanie; prená-
jom chladiarenských zariadení; prenájom vozidiel; 
prenájom osobných vagónov; prenájom náklad-
ných vagónov; doprava nábytku; doprava, prepra-
va; lodná doprava; organizovanie turistickej do-
pravy; osobná doprava; pilotovanie (riadenie lieta-
diel); remorkáž; uvoľňovanie uviaznutých lodí; re-
zervácie miesteniek na cestovanie; záchranné služ-
by; taxislužba; električková doprava; expedičné 
služby; námorná doprava; doprava pancierovými 
vozidlami; doprava cestujúcich; doprava a sklado-
vanie odpadu; sťahovanie; úschova lodí a člnov; 
sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredko-
vanie dopravy; služby vodičov; doručovacie služ-
by (správy alebo tovar); informácie o skladovaní; 
informácie o možnostiach dopravy; prenájom po-
tápačských zvonov; požičiavanie potápačských ska-
fandrov; prenájom skladovacích kontajnerov; po-
žičiavanie nosičov na automobily; záchranné služ-
by v doprave; rezervácie dopravy; rezervácie zá-
jazdov; podmorské záchranné práce; doručovacie 
služby; doručovanie novín a časopisov; distribúcia 
tovarov na dobierku; distribúcia energie; prenájom 
pretekárskych vozidiel; prenájom pojazdných kre-
siel; nakladanie a vykladanie v dokoch; skladova-
nie elektronicky uložených údajov a dokumentov; 
vypúšťanie satelitov (pre zákazníkov); doručova-
nie kvetov; frankovanie poštových zásielok; infor-
mácie o dopravnej premávke; prenájom mrazničiek;  
 

plnenie fliaš; logistické služby v doprave; prená-
jom leteckých dopravných prostriedkov; doprava 
nákladnými vlečnými člnmi; prenájom autokarov; 
prenájom leteckých motorov; strážená doprava 
cenností; prenájom navigačných systémov; posky-
tovanie informácií o cestovných trasách; balenie 
darčekov; prenájom traktorov; zber recyklovateľ-
ných výrobkov (doprava); prenájom elektrických 
vinoték; doplňovanie hotovosti do bankomatov; 
zdieľanie automobilov; doplňovanie predajných 
automatov; úschovne batožiny; sprostredkovanie 
osobnej dopravy pomocou online aplikácií pre tre-
tie osoby; pilotovanie civilných dronov; vybavo-
vanie cestovných dokladov a víz na cesty do za-
hraničia. 
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 ži-
vých 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); poskytovanie informácií o možnostiach rekre-
ácie; požičiavanie potápačského výstroja; požičia-
vanie športového výstroja (okrem dopravných pro-
striedkov); prenájom štadiónov; prenájom video-
rekordérov; požičiavanie videopások; organizova-
nie a vedenie seminárov; tábory na športové sús-
tredenia; organizovanie a vedenie sympózií; mera-
nie času na športových podujatiach; internátne 
školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); organizovanie súťaží krásy; rezervácie 
vstupeniek na zábavné predstavenia; postsynchro-
nizácia, dabing; náboženská výchova; organizova-
nie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); herne s hracími 
automatmi (služby); požičiavanie audioprístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných  
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sál a televíznych štúdií; prenájom tenisových kur-
tov; požičiavanie videokamier; písanie textov sce-
nárov nie na reklamné účely; strihanie videopások; 
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služ-
by); titulkovanie; online poskytovanie počítačo-
vých hier (z počítačových sietí); karaoke služby; 
hudobné skladateľské služby; nočné kluby (zába-
va); online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); fotografické reportá-
že; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povola-
nia (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske 
služby; prekladateľské služby; tlmočenie posun-
kovej reči; nahrávanie videopások; fotografovanie 
na mikrofilm; služby agentúr ponúkajúcich vstu-
penky na zábavné podujatia; písanie textov; orga-
nizovanie a vedenie koncertov; kaligrafické služ-
by; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); 
organizovanie módnych prehliadok na zábavné 
účely; koučovanie (školenie); prenájom športových 
plôch; služby diskdžokejov; tlmočnícke služby; 
služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy 
telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; hudob-
ná tvorba; požičiavanie hračiek; prenájom vyba-
venia herní; školské služby (vzdelávanie); online 
poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopí-
rovania); online poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou; skladanie piesní; písanie televíznych 
a filmových scenárov (tvorba); turistické prehliad-
ky so sprievodcom; vyučovanie pomocou simulá-
torov; poskytovanie nesťahovateľných filmov pros-
tredníctvom služieb na prenos videí (na požiada-
nie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych 
programov prostredníctvom služieb na prenos vi-
deí (na požiadanie); vyučovanie japonského čajo-
vého obradu sado; vyučovanie bojového umenia 
aikido; prenájom umeleckých diel; prenájom inte-
riérových akvárií; organizovanie horolezeckých 
túr so sprievodcom; organizovanie zábavných po-
dujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadel-
ných kostýmoch (cosplay); kultúrne, vzdelávacie 
alebo zábavné služby poskytované galériami ume-
nia; distribúcia filmov; odborné školenia zamerané 
na odovzdávanie know-how; vzdelávacie služby 
poskytované špeciálnymi výchovnými asistentami; 
odborný výcvik džuda; vzdelávanie a kvalifikačné 
skúšky na pilotáž dronov; služby zvukových tech-
nikov na podujatiach; tvorba videozáznamov na 
podujatiach; služby osvetľovacích technikov na po-
dujatiach; režírovanie filmov (okrem reklamných); 
poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov 
na kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie 
spotrebiteľských rebríčkov tovarov na kultúrne ale-
bo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských 
ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné 
účely; prenájom trenažérov; posudzovanie fyzickej 
zdatnosti na tréningové účely; maľovanie na tvár. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); do-
dávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); domovy dôchodcov; kaviarne; samoob-
služné jedálne; poskytovanie pozemkov pre kem-
pingy; závodné jedálne; prenájom prechodného 
ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hote-
lierske služby; detské jasle; reštauračné (stravova-
cie) služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; 
rezervácie ubytovania v hoteloch; samoobslužné  
 

reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); uby-
tovanie pre zvieratá; bary (služby); prázdninové 
tábory (ubytovacie služby); prenájom prenosných 
stavieb; rezervácie prechodného ubytovania; mote-
ly (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov 
a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; 
požičiavanie turistických stanov; požičiavanie prí-
strojov na prípravu jedál; prenájom automatov na 
pitnú vodu; prenájom osvetľovacích zariadení; 
ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; recepčné 
služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov 
a odchodov); reštaurácie s japonskou kuchyňou 
(washoku); reštaurácie s japonskou kuchyňou (udon 
a soba); zdobenie jedál; zdobenie zákuskov; infor-
mácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osob-
ných kuchárov; služby barov s vodnými fajkami. 
44 - Chov zvierat; služby záhradných architektov; 
verejné kúpele (na hygienické účely); turecké kú-
pele; salóny krásy; zdravotné strediská (služby); 
služby chiropraktikov; kadernícke salóny; zhoto-
vovanie vencov; zotavovne pre rekonvalescentov; 
nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť; 
záhradníctvo; záhradkárske služby; prenájom po-
ľnohospodárskych nástrojov a zariadení; masáže; 
lekárske služby; služby optikov; rastlinné škôlky; 
fyzioterapia; sanatóriá; veterinárna pomoc; zubné 
lekárstvo; opatrovateľské ústavy; letecké alebo 
pozemné rozptyľovanie hnojív a iných poľnohos-
podárskych chemikálií; starostlivosť o čistotu zvie-
rat; krvné banky (služby); aranžovanie kvetov; so-
ciálne útulky (hospice); údržba trávnikov; manikú-
ra; služby pôrodných asistentiek; ošetrovateľské 
služby; farmaceutické poradenstvo; plastická chi-
rurgia; liečenie stromov; ničenie škodcov v poľ-
nohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníc-
tve a lesníctve; ničenie buriny; starostlivosť o čis-
totu zvierat chovaných v domácnosti; implantova-
nie vlasov; psychologické služby; prenájom zdra-
votníckeho vybavenia; aromaterapeutické služby; 
umelé oplodňovanie; detoxikácia toxikomanov; 
mimotelové oplodňovanie; tetovanie; telemedicín-
ske služby; krajinotvorba; sauny (služby); soláriá 
(služby); termálne kúpele; služby vizážistov; le-
kárnické služby (príprava predpísaných liekov); 
terapeutické služby; zalesňovanie v rámci kom-
penzácie uhlíkových emisií; chov rýb; prenájom 
lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská; alter-
natívna medicína; logopedické služby; zdravotné 
poradenstvo; depilácia voskom; ortodontické služ-
by; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté 
osoby; telový pírsing; zalesňovanie; paliatívna sta-
rostlivosť; zotavovne; regulovanie výskytu škod-
cov v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, 
záhradníctve a lesníctve; tkanivové banky (ľudské 
tkanivá); prenájom poľnohospodárskych zvierat  
v záhradníctve; prenájom včelích úľov; liečenie 
pomocou zvierat; lekárske rozbory na diagnostické 
a liečebné účely poskytované lekárskymi laborató-
riami; lekárske depistážne služby; vinárstvo; pora-
denstvo v oblasti vinárstva; ošetrovateľské služby 
(návštevy v domácnosti); prenájom kaderníckych 
prístrojov; pestovanie rastlín. 
45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do spoloč-
nosti; detektívne kancelárie; zoznamovacie služby; 
nočné stráženie; otváranie bezpečnostných zám-
kov; požičiavanie spoločenských odevov; kremá-
cia; pátranie po nezvestných osobách; pohrebné 
služby; pohrebné obrady; požičiavanie odevov;  
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strážne služby; svadobné agentúry; poradenstvo  
v oblasti fyzickej bezpečnosti; zostavovanie ho-
roskopov; hasenie požiarov; organizovanie nábo-
ženských obradov; adopčné agentúry; monitorova-
nie poplašných a bezpečnostných zariadení; opat-
rovanie detí doma; prehliadky batožiny z bezpeč-
nostných dôvodov; obývanie bytov a domov počas 
neprítomnosti majiteľov; opatrovanie zvierat (cho-
vaných v domácnosti) doma; pátranie po minulosti 
osôb; straty a nálezy; mediačné služby; bezpeč-
nostné prehliadky tovární; prenájom protipožiar-
nych alarmov; prenájom hasiacich prístrojov; ar-
bitrážne služby; poradenstvo v oblasti práv dušev-
ného vlastníctva; spravovanie autorských práv; 
udeľovanie licencií na práva duševného vlastníc-
tva; monitorovacie služby v oblasti práv na dušev-
né vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne pora-
denstvo; právny výskum; advokátske služby; ude-
ľovanie licencií na počítačové programy (právne 
služby); registrácia doménových mien (právne služ-
by); služby rozhodcovských súdov; prenájom tre-
zorov; genealogický výskum; plánovanie a prípra-
va svadobných obradov; online služby sociálnych 
sietí; vypúšťanie holubov pri rôznych príležitos-
tiach; balzamovanie; vypracovávanie právnych do-
kumentov; pátranie po ukradnutom majetku; sprá-
va licencií (právne služby); astrologické poraden-
stvo; špiritistické poradenstvo; veštenie z kariet; 
individuálne módne poradenstvo; štylizovanie súk-
romných listov; vedenie pohrebných obradov; do-
hodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); 
vedenie náboženských obradov; vodenie psov von; 
prenájom názvov internetových domén; pomoc pri 
obliekaní kimona; právne poradenstvo pri odpove-
diach na verejné súťaže; udeľovanie licencií (práv-
ne služby) na vydávanie softvéru; právny dohľad; 
organizovanie politických zhromaždení; právne 
poradenstvo pri prieskume patentov; advokátske 
právne služby; hotelové komornícke služby; pora-
denstvo pozostalým; služby plavčíkov; právne služ-
by pre prisťahovalcov; vykladanie z tarotových 
kariet pre tretie osoby; audity dodržiavania predpi-
sov; audity dodržiavania právnych predpisov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) bledozelená, modrá 
(731) Bejdák Ľubomír, Ing., Rovenská 1571/3A, 905 01 

Senica, SK; 
 
 

(210) 20-2020 
(220) 7.1.2020 

 11 (511) 7, 11 
(511) 7 - Elektromechanické stroje na prípravu nápojov; 

zariadenia na čapovanie piva a ostatných nápojov. 
11 - Zariadenia na chladenie nápojov; chladiace 
zariadenia na výdaj studených nápojov; zariadenia 
na čapovanie piva a ostatných nápojov s funkciou 
ich chladenia. 

(540) BARNABÁŠ 
(550) slovná 
(731) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, 301 00 

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

 
 

(210) 21-2020 
(220) 8.1.2020 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 

pivo; pivná mladinka; nealkoholické ovocné nápo-
je; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; 
príchute na výrobu nealkoholických nápojov; siru-
py na výrobu nápojov; vody (nápoje); stolové vo-
dy; limonády, chmeľové výťažky na výrobu piva; 
nealkoholické nápoje; sýtené vody; pivové koktai-
ly; jačmenné pivo; energetické nápoje; ochutené 
pivo. 

(540) Remeselne kúpeľné pivo Mud 
(550) slovná 
(731) Škultéty Štefan, PhDr., SNP 14, 914 51 Tren-

čianske Teplice, SK; 
(740) H | P | R Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 22-2020 
(220) 8.1.2020 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 

pivo; pivná mladinka; nealkoholické ovocné nápo-
je; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; 
príchute na výrobu nealkoholických nápojov; siru-
py na výrobu nápojov; vody (nápoje); stolové vo-
dy; limonády, chmeľové výťažky na výrobu piva; 
nealkoholické nápoje; sýtené vody; pivové koktai-
ly; jačmenné pivo; energetické nápoje; ochutené 
pivo. 

(540) Remeselné kúpeľné pivo Well 
(550) slovná 
(731) Škultéty Štefan, PhDr., SNP 14, 914 51 Tren-

čianske Teplice, SK; 
(740) H | P | R Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 23-2020 
(220) 8.1.2020 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 

pivo; pivná mladinka; nealkoholické ovocné nápo-
je; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; 
príchute na výrobu nealkoholických nápojov; siru-
py na výrobu nápojov; vody (nápoje); stolové vo-
dy; limonády, chmeľové výťažky na výrobu piva; 
nealkoholické nápoje; sýtené vody; pivové koktai-
ly; jačmenné pivo; energetické nápoje; ochutené 
pivo. 

(540) Remeselné kúpeľné pivo Helf 
(550) slovná 
(731) Škultéty Štefan, PhDr., SNP 14, 914 51 Tren-

čianske Teplice, SK; 
(740) H | P | R Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
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(210) 24-2020 
(220) 8.1.2020 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 

pivo; pivná mladinka; nealkoholické ovocné nápo-
je; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; 
príchute na výrobu nealkoholických nápojov; siru-
py na výrobu nápojov; vody (nápoje); stolové vo-
dy; limonády, chmeľové výťažky na výrobu piva; 
nealkoholické nápoje; sýtené vody; pivové koktai-
ly; jačmenné pivo; energetické nápoje; ochutené 
pivo. 

(540) Remeselné kúpeľné pivo Grand 
(550) slovná 
(731) Škultéty Štefan, PhDr., SNP 14, 914 51 Tren-

čianske Teplice, SK; 
(740) H | P | R Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 29-2020 
(220) 9.1.2020 

 11 (511) 29, 30, 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 vyrobené 
z rýb; rybacie šaláty; rybacie polievky. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; náhradky 
čaju; kakaové náhradky; kávové nápoje; kakaové 
nápoje; čokoládové nápoje; čajové nápoje; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; ovse-
né vločky; obilninové vločky; spracované obilni-
ny; cereálne tyčinky (müsli tyčinky); chlieb, pe-
kárske a cukrárske výrobky; torty; zákusky, kolá-
če; čokoláda; cukrovinky; cestoviny; zmesi na prí-
pravu zemiakovej kaše; zmesi na prípravu obilni-
novej kaše; zmesi na prípravu cesta; cestá na jedlá; 
cestá na koláče; cestá na zákusky; ľanové semená 
(potraviny); zmrzliny; cukor; prírodné sladidlá; 
sladké polevy a plnky; med; ochutený med; medo-
vé náhradky; medové polevy; propolis; včelia ka-
šička (požívatiny); droždie; prášky do pečiva; soľ; 
horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); koreni-
ny; konzumný ľad; mrazené jogurty (mrazené po-
traviny); šerbety (zmrzlinové nápoje). 
43 - Stravovacie služby; reštauračné (stravovacie) 
služby; bary (služby); vinárne (služby); rýchle ob-
čerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál 
a nápojov na objednávku (ketering); rezervovanie 
miest v reštauráciách; prechodné ubytovanie; re-
zervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie pre-
chodného ubytovania v ubytovniach; požičiavanie 
stolov, stoličiek, obrusov a nápojového skla; po-
skytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v 
oblasti služieb uvedených v triede 43 tohto zoz-
namu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 

(731) Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žili-
na, SK; 

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

 
 

(210) 38-2020 
(220) 10.1.2020 

 11 (511) 7, 9, 11 
(511) 7 - Generátory prúdu (zdroje prúdu). 

9 - Elektrické adaptéry; transformátory (elektro-
technika); transformátory na zvýšenie napätia; och-
ranné zariadenia proti prepätiu; predradníky na 
osvetľovacie prístroje; invertory (elektrotechnika); 
nabíjačky batérií; elektrické meniče; elektrické re-
gulátory svetla. 
11 - Svietidlá. 

(540) Skydance 
(550) slovná 
(731) JDC, s.r.o., Mierová 1035/26, 038 52 Sučany, SK; 

 
 

(210) 41-2020 
(220) 10.1.2020 

 11 (511) 4, 37, 38, 39, 41 
(511) 4 - Elektrická energia. 

37 - Inštalácie, údržba a opravy strojov; opravy 
elektrických vedení. 
38 - Služby vstupu do telekomunikačných sietí (sme-
rovanie a pripájanie); komunikácia prostredníc-
tvom optických sietí. 
39 - Rozvod elektriny; distribúcia energie. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vede-
nie konferencií; organizovanie a vedenie kongre-
sov; organizovanie a vedenie seminárov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, zelená 
(731) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 42-2020 
(220) 10.1.2020 

 11 (511) 4, 37, 38, 39, 41 
(511) 4 - Elektrická energia. 

37 - Inštalácie, údržba a opravy strojov; opravy 
elektrických vedení. 
38 - Služby vstupu do telekomunikačných sietí 
(smerovanie a pripájanie); komunikácia prostred-
níctvom optických sietí. 
39 - Rozvod elektriny; distribúcia energie. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vede-
nie konferencií; organizovanie a vedenie kongre-
sov; organizovanie a vedenie seminárov. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, zelená, strieborná 
(731) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 44-2020 
(220) 10.1.2020 

 11 (511) 30, 35, 43 
(511) 30 - Káva; čaj; torty; cukrovinky; zákusky, koláče. 

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s cuk-
rárenskými výrobkami; maloobchodné a veľkoob-
chodné služby s kávou; reklama; marketing. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; bary (služby). 

(540) 

  
 

(550) iná 
(591) hnedá, svetlo hnedá, 
(731) Králiková Michaela, Sološnica 286, 906 37 So-

lošnica, SK; 
(740) Jánošíková Denisa, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 45-2020 
(220) 10.1.2020 

 11 (511) 4, 37, 38, 39, 41 
(511) 4 - Elektrická energia. 

37 - Inštalácie, údržba a opravy strojov; opravy 
elektrických vedení. 
38 - Služby vstupu do telekomunikačných sietí (sme-
rovanie a pripájanie); komunikácia prostredníc-
tvom optických sietí. 
39 - Rozvod elektriny; distribúcia energie. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vede-
nie konferencií; organizovanie a vedenie kongre-
sov; organizovanie a vedenie seminárov. 
 
 
 

(540) Slovenská elektrizačná 
 prenosová sústava, a.s. 
 - Naša cesta vedie k Vám 
(550) slovná 
(731) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 47-2020 
(220) 12.1.2020 

 11 (511) 20 
(511) 20 - Lavičky (nábytok); kolísky; police na knihy; 

písacie stoly; kancelársky nábytok; nábytok; ko-
zubové zásteny (nábytok); rakvy; nekovové oblo-
ženia, ozdoby na rakvy; stoličky; jelenie parohy; 
stojany na klobúky; vystavovacie stojany; psie bú-
dy; kreslá; komody, zásuvkové kontajnery, bieliz-
níky; pulty; stoly; nekovové podnosy; stolárske 
umelecké výrobky; police (samostatne stojaci ná-
bytok); vtáčie klietky, búdky; drevené časti nábyt-
ku; bytové zariadenie (dekoračné predmety); 
dvierka na nábytok; nábytkové police; rámy poste-
lí; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; vitrí-
ny (nábytok); drevené, voskové, sadrové alebo plas-
tové umelecké predmety; rámy na obrazy; drevené 
obaly na fľaše; vývesné štíty z dreva alebo plastov; 
knižnice (nábytok); šatníky; drevené, voskové, 
sadrové alebo plastové kríže okrem šperkov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Zelená, modrá, hnedá, čierna, biela, žltá, šedá 
(731) Wood Musky s.r.o., Eötvösova 2786/28, 945 01 

Komárno 1, SK; 
(740) H | P | R Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 49-2020 
(220) 13.1.2020 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

(540) LUCULLUS 
(550) slovná 
(731) LUCULLUS s.r.o., Mliekárenská 8, 821 09 Bra-

tislava, SK; 
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(210) 50-2020 
(220) 13.1.2020 

 11 (511) 28, 41 
(511) 28 - Terče; pištole (hračky); vzduchové pištole 

(hračky); peintbolové zbrane (športové potreby); 
náboje do peintbolových zbraní (športové potre-
by); gumipušky (športové potreby); elektronické 
terče. 
41 - Zábavné parky; zábava; poskytovanie športo-
vísk; organizovanie športových súťaží; plánovanie 
a organizovanie večierkov; požičiavanie športové-
ho výstroja (okrem dopravných prostriedkov); 
prenájom športových plôch; požičiavanie hračiek. 

(540) NERF ARENA 
(550) slovná 
(731) HAPI, s.r.o., Eisnerova 17, 841 07 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 51-2020 
(220) 13.1.2020 

 11 (511) 28, 41 
(511) 28 - Terče; pištole (hračky); vzduchové pištole 

(hračky); peintbolové zbrane (športové potreby); 
náboje do peintbolových zbraní (športové potre-
by); gumipušky (športové potreby); elektronické 
terče. 
41 - Zábavné parky; zábava; poskytovanie športo-
vísk; organizovanie športových súťaží; plánovanie 
a organizovanie večierkov; požičiavanie športové-
ho výstroja (okrem dopravných prostriedkov); 
prenájom športových plôch; požičiavanie hračiek. 

(540) NERF ARÉNA 
(550) slovná 
(731) HAPI, s.r.o., Eisnerova 17, 841 07 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 53-2020 
(220) 14.1.2020 

 11 (511) 9, 35, 36 
(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 počítačo-
vé programy; bankomaty; prenosné počítače; tašky 
na notebooky; obaly na notebooky; počítačové 
softvérové aplikácie (sťahovateľné); tablety (pre-
nosné počítače); počítačový hardvér; ochranné fó-
lie na obrazovky počítačov; karty s integrovanými 
obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové). 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; analýzy nákladov; rozširovanie 
reklamných oznamov; účtovníctvo; vedenie účtov-
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 prie-
skum; 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 infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; reklam-
né plagátovanie; indexovanie webových stránok 
na obchodné alebo reklamné účely; správa spotre-
biteľských vernostných programov; písanie textov 
scenárov na reklamné účely; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podni-
kov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemy-
selných podnikov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
obchodný alebo podnikateľský výskum. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske 
služby (poistno-matematické); prenájom nehnuteľ-
ností; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredko-
vanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; oce-
ňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných 
zbierok; zriaďovanie fondov; kapitálové investí-
cie; finančné záručné služby; zmenárenské služby; 
vydávanie cestovných šekov; klíring (bezhotovos-
tné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a zá-
väzkov); úschovné služby, úschova v bezpečnost-
ných schránkach; organizovanie peňažných zbie-
rok; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služ-
by); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; financo-
vanie (služby); bankové hypotéky; služby sporiteľ-
ní; finančný lízing; obchodovanie na burze s cen-
nými papiermi; životné poistenie; finančné analý-
zy; overovanie šekov; finančné poradenstvo; kon-
zultačné služby v oblasti poisťovníctva; spracova-
nie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb 
debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; 
finančné informácie; informácie o poistení; vydá-
vanie cenných papierov; úschova cenností; kurzo-
vé záznamy na burze; vydávanie kreditných kariet; 
služby v oblasti vyplácania dôchodkov; finančné 
sponzorstvo; bankové služby priamo k zákazníkom 
(homebanking); záložné pôžičky; konzervatívne  
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fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných 
papierov; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; 
organizovanie financovania stavebných projektov; 
poskytovanie finančných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; investovanie do fondov; 
sprostredkovanie obchodu s akciami a obligácia-
mi; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach 
prostredníctvom členskej karty; finančné záruky; 
finančné riadenie; elektronické peňaženky (platob-
né služby). 

(540) výhodná hypotéka 
 od Poštovej banky 
(550) slovná 
(731) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 55-2020 
(220) 14.1.2020 

 11 (511) 37, 39, 44 
(511) 37 - Asfaltovanie; výkopové práce; prenájom bul-

dozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; 
stavebníctvo (stavebná činnosť); demolácie budov; 
prenájom bagrov a rýpadiel; murárske práce; sta-
vebné informácie; vŕtanie studní; prenájom sta-
vebných žeriavov; čistenie ciest; stavebné pora-
denstvo; prenájom odvodňovacích čerpadiel; kla-
denie káblov. 
39 - Prenájom automobilov; automobilová dopra-
va; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; 
vykladanie nákladov; prenájom dopravných pro-
striedkov; prenájom vozidiel; doprava, preprava; 
sprostredkovanie nákladnej dopravy; služby vodi-
čov. 
44 - Záhradníctvo; záhradkárske služby; prenájom 
poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; ničenie 
škodcov v poľnohospodárstve, rybnom hospodár-
stve, záhradníctve a lesníctve; ničenie buriny. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, oranžová a biela 
(731) ZEROX, s.r.o., Do Políka 255, 032 03 Liptovský 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 56-2020 
(220) 14.1.2020 

 11 (511) 35, 41, 44 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej Činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; komerčné informačné kancelárie; analýzy 
nákladov; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; 
prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizo- 
 

 vaní obchodnej činnosti; reklama; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospo-
dárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; zbieranie údajov do po-
čítačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; služby porovnávania cien; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vede-
nie seminárov; on line vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; on line poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); orga-
nizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; farmaceutické po-
radenstvo; zdravotné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, zelená, šedá, biela 
(731) PharmINFO spol. s r.o., Ružová dolina 6, 821 08 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 57-2020 
(220) 14.1.2020 

 11 (511) 35, 41, 44 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; komerčné informačné kancelárie; analýzy 
nákladov; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; 
prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organi-
zovaní obchodnej činnosti; reklama; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospo-
dárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; zbieranie údajov do po-
čítačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; služby porovnávania cien; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vede-
nie seminárov; on line vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; on line poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); orga-
nizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; farmaceutické po-
radenstvo; zdravotné poradenstvo. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, čierna, biela 
(731) PharmINFO spol. s r.o., Ružová dolina 6, 821 08 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 58-2020 
(220) 14.1.2020 

 11 (511) 35, 41, 44 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; komerčné informačné kancelárie; analýzy 
nákladov; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; 
prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organi-
zovaní obchodnej činnosti; reklama; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospo-
dárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; zbieranie údajov do po-
čítačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; služby porovnávania cien; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vede-
nie seminárov; on line vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; on line poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); orga-
nizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; farmaceutické po-
radenstvo; zdravotné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, čierna, červená 
(731) PharmINFO spol. s r.o., Ružová dolina 6, 821 08 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 60-2020 
(220) 13.1.2020 

 11 (511) 27, 37 
(511) 27 - Kúpeľňové koberčeky (rohožky); podlahové 

krytiny; umelé trávniky; gymnastické žinenky; ro-
hožky; papierové tapety; dverové rohožky; trsti-
nové rohože; koberčeky do automobilov; koberce;  
 

 protišmykové rohože; závesné nástenné dekorácie 
okrem textilných; linoleum; kobercové podložky; 
vinylové podlahové krytiny; rohože z tkaných po-
vrazov na lyžiarske svahy; textilné tapety; ohňo-
vzdorné predložky ku kozubom a grilom; podlož-
ky na jogu; japonské podlahové krytiny tatami; 
textilné tapety. 
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; inštalácie, 
údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; 
inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie 
a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; ča-
lúnnické opravy; údržba a opravy trezorov; prená-
jom stavebných strojov a zariadení; stavba lodí; 
opravy šatstva; inštalácie a opravy vykurovacích 
zariadení; opravy obuvi; čistenie komínov; údržba 
a opravy bezpečnostných schránok; inštalácie a op-
ravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo (sta-
vebná činnosť); podmorské staviteľstvo; stavebný 
dozor; opravy odevov; údržba, čistenie a opravy 
kože; inštalácie kuchynských zariadení; demolácie 
budov; antikorózne úpravy; dezinfekcia; maľova-
nie a opravy reklamných tabúľ; stavba a opravy 
skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); 
prenájom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; opravy 
a údržba filmových premietačiek; inštalácie a op-
ravy pecí; údržba, čistenie a opravy kožušín; ma-
zanie vozidiel; čistenie odevov; opravy hodín a ho-
diniek; výstavba tovární; inštalácie a opravy za-
vlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; umýva-
nie dopravných prostriedkov; pranie bielizne; pra-
nie; inštalácie, údržba a opravy strojov; murárske 
práce; reštaurovanie nábytku; budovanie prístav-
ných hrádzí; žehlenie odevov naparovaním; vý-
stavba a údržba ropovodov; tapetovanie (papiero-
vé tapety); tapetovanie; opravy dáždnikov; opravy 
slnečníkov; čalúnenie nábytku; interiérové a exte-
riérové maľovanie a natieranie; hladenie alebo brú-
senie pemzou; sadrovanie, štukovanie; klampiar-
stvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; opravy púmp 
a čerpadiel; budovanie prístavov; protektorovanie 
pneumatík; inštalácie a opravy chladiacich zaria-
dení; žehlenie bielizne; precínovanie (opravy); ni-
tovanie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi ná-
termi; autoservisy (údržba a tankovanie); inštalácie 
a opravy telefónov; údržba vozidiel; lakovanie, 
glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri 
dopravných nehodách; prenájom čistiacich strojov; 
ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve, ryb-
nom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); mon-
tovanie lešení; murovanie, murárske práce; pranie 
textilných plienok; chemické čistenie; stavebné in-
formácie; informácie o opravách; ostrenie a brúse-
nie nožov; banské dobývanie; povrchové dobýva-
nie; kladenie povrchov komunikácií; šmirgľova-
nie; podmorské opravy; čistenie exteriérov budov; 
vulkanizovanie pneumatík (opravy); vŕtanie stud-
ní; výstavba obchodov a obchodných stánkov; in-
štalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; 
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; 
opravy opotrebovaných alebo poškodených moto-
rov; opravy opotrebovaných alebo poškodených 
strojov; prenájom stavebných žeriavov; prenájom  
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zametacích vozidiel; pokrývačské práce; umelé 
zasnežovanie; čistenie ciest; opravy zámok; reštau-
rovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudobných 
nástrojov; inštalácie okien a dverí; údržba bazé-
nov; doplňovanie tonerov; stavebné poradenstvo; 
tesárske práce; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk  
a ložísk plynu; prenájom odvodňovacích čerpa-
diel; požičiavanie práčok; opravy elektrických ve-
dení; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pne-
umatík; 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; nabíjanie elektromobilov; uprato-
vacie služby pre domácnosti; nabíjanie mobilných 
telefónov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela, červená 
(731) Diego Kft., Beton utca 26, H-2372 Dabas, HU; 
(740) PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář 

s.r.o. konajúca prostredníctvom PETERKA & 
PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organi-
začná zložka, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 61-2020 
(220) 14.1.2020 

 11 (511) 9, 34 
(511) 9 - Kryty na smartfóny; inteligentné hodinky. 

34 - Zapaľovače pre fajčiarov. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Kukula Peter, Rakytovská cesta 36, 974 05 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(740) ATTORNEYS GROUP s.r.o., Banská Bystrica, 

SK; 
 
 

(210) 62-2020 
(220) 14.1.2020 

 11 (511) 42, 43, 44 
(511) 42 - Kontroly kvality; biologický výskum; vedec-

ké laboratórne služby; vedecký výskum. 
43 - Ubytovanie pre zvieratá. 
44 - Chov zvierat; veterinárna pomoc; farmaceu-
tické poradenstvo; umelé oplodňovanie; mimote-
lové oplodňovanie; liečenie pomocou zvierat. 
 
 
 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) tmavomodrá, zlatá 
(731) Animal Biotech s.r.o., Račianska 24/C, 831 02 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 65-2020 
(220) 15.1.2020 

 11 (511) 12 
(511) 12 - Palivové nádrže voziel. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene oranžovej, čierna 
(731) HANWHA CORPORATION, 86 Cheonggyecheon-

-ro, Jung-gu, Seoul, KR; 
(740) KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 68-2020 
(220) 15.1.2020 

 11 (511) 20 
(511) 20 - Plastové skladovacie nádrže. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene oranžovej, čierna 
(731) HANWHA CORPORATION, 86 Cheonggyecheon-

-ro, Jung-gu, Seoul, KR; 
(740) KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 71-2020 
(220) 15.1.2020 

 11 (511) 37 
(511) 37 - Výstavba zásobníkov na skladovanie plynu. 
(540) 

  
(550) obrazová 
(591) odtiene oranžovej, čierna 
(731) HANWHA CORPORATION, 86 Cheonggyecheon-

-ro, Jung-gu, Seoul, KR; 
(740) KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s., Bratislava, SK; 
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(210) 74-2020 
(220) 16.1.2020 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; ne-

hnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; spros-
tredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; rea-
litné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; 
sprostredkovanie poistenia; oceňovanie nehnuteľ-
ností; pôžičky (finančné úvery); prenájom bytov; 
finančné analýzy; finančné poradenstvo; prenájom 
kancelárskych priestorov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) City Reality s. r. o., Ulica Na Kamenici 3018/7, 

971 01 Prievidza, SK; 
(740) PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KAN-

CELÁRIA s.r.o., Prešov, SK; 
 
 

(210) 77-2020 
(220) 16.1.2020 

 11 (511) 29, 35, 39 
(511) 29 - Margarín; pokrmové tuky; potravinárske ole-

je. 
35 - Reklama; maloobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triede 29 tohto zoznamu; sprostredkova-
nie obchodu s tovarmi v triede 29 tohto zoznamu; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených  
v triede 39 tohto zoznamu. 
39 - Kamiónová nákladná doprava; skladovanie 
tovarov (úschova); preprava tovaru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela, čierna 
(731) Beluša Foods s. r. o., Farská 1746, 018 61 Be-

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

 
 

(210) 78-2020 
(220) 17.1.2020 

 11 (511) 6, 7, 12 
(511) 6 - Oceľové rúrky; kovové tyče; kovové rúrky; 

kovové rúrkové spojky; oceľové stavebné kon-
štrukcie. 
7 - Hriadeľové spojky (stroje); hriadele strojov; 
kľukové hriadele; výťahy; zdvíhadlá, elevátory;  
 
 

pásy na dopravníky; pásové dopravníky; podstav-
ce (stojany, rámy) strojov; hnacie remene strojov; 
montážne závesy (časti strojov); nákladné výťahy; 
remenice (časti strojov); spojky, spojenia, styky, 
kĺby (časti motorov); vodiace zariadenia (časti 
strojov); hriadele, kľuky, páky (časti strojov); ma-
nipulátory (zariadenia na nakladanie a vyklada-
nie); dopravníky (stroje); automatické manipuláto-
ry (stroje); zariadenia na ovládanie výťahu; stroje 
na spracovanie plastov. 
12 - Zdvíhacie vozíky; visuté dopravníky; manipu-
lačné vozíky; kolieska na vozíky; upratovacie vo-
zíky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela, sivá 
(731) Franková Mária, Mgr., Ostricová 887/14, 900 43 

Hamuliakovo, SK; 
 
 

(210) 80-2020 
(220) 17.1.2020 

 11 (511) 16, 35, 38, 41 
(511) 16 - Noviny; periodiká; grafické vzory (tlačoviny); 

fotografie (tlačoviny); tlačoviny; tlačené publiká-
cie; príručky; krajčírske strihy; časopisy (periodiká). 
35 - Reklama; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; podpora predaja (pre tretie 
osoby); marketing; prenájom predajných stánkov; 
online poskytovanie obchodného priestoru pre ná-
kupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie 
reklamných nápadov; výroba telešopingových prog-
ramov. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; 
vysielanie káblovej televízie; prenos správ a obra-
zových informácií prostredníctvom počítačov. 
41 - Korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučo-
vanie; tvorba rozhlasových a televíznych progra-
mov; organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; písanie televíz-
nych a filmových scenárov (tvorba). 

(540) všechno, co mám ráda 
(550) slovná 
(731) Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, 

s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 88-2020 
(220) 20.1.2020 

 11 (511) 1, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 1 - Štiepateľné materiály pre jadrovú energetiku; 

rádioaktívne prvky na vedecké použitie. 
7 - Kovoobrábacie stroje. 
9 - Meradlá; nástroje a stroje na skúšanie mate-
riálov; nástroje na meranie; fyzikálne prístroje  
a nástroje; chemické prístroje a nástroje. 
11 - Zariadenia na spracovanie jadrových palív  
a jadrových spomaľovačov; jadrové reaktory. 
35 - Účtovníctvo; príprava miezd a výplatných 
listín. 
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37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný 
dozor; demolácie budov; výstavba tovární; opravy 
elektrických vedení; kladenie káblov. 
39 - Prenájom automobilov; rozvod elektriny; do-
prava, preprava; doprava a skladovanie odpadu; 
sprostredkovanie dopravy. 
40 - Spracovanie odpadu (transformácia); výroba 
energie; dekontaminácia nebezpečných odpadov. 
41 - Školenia; skúšanie, preskúšavanie (pedago-
gická činnosť); praktický výcvik (ukážky); prekla-
dateľské služby; vyučovanie pomocou simuláto-
rov. 
42 - Chemické analýzy; chemické služby; chemic-
ký výskum; vypracovanie stavebných výkresov; 
technologický výskum; skúšky materiálov; štúdie 
technických projektov; inžinierska činnosť; počí-
tačové programovanie; fyzikálny výskum; strojár-
sky výskum; tvorba počítačového softvéru; aktua-
lizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v ob-
lasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; kon-
troly kvality; výskum a vývoj nových výrobkov 
(pre zákazníkov); údržba počítačového softvéru; 
expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti och-
rany životného prostredia; poradenstvo v oblasti 
informačných technológií; vedecký výskum; tech-
nologické poradenstvo; vedecký a technologický 
výskum v oblasti prírodných katastrof; výskum  
v oblasti pozemných stavieb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, SK; 

 
 

(210) 93-2020 
(220) 20.1.2020 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklama; prenájom reklamných plôch; online 

reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
obchodný manažment pre športovcov; marketing; 
obchodné sprostredkovateľské služby; poradenstvo 
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama); podpo-
ra predaja tovarov a služieb sponzorovaním špor-
tových podujatí; vonkajšia reklama; služby v ob-
lasti vzťahov s médiami. 
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreá-
ciu; poskytovanie športovísk; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cviče-
nia); služby poskytované prázdninovými tábormi 
(zábava); organizovanie športových súťaží; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; prenájom štadió-
nov; organizovanie a vedenie seminárov; prená-
jom športových plôch. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) AS TRENČÍN, a.s., Mládežnícka 2313, 911 01 

Trenčín, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 96-2020 
(220) 20.1.2020 

 11 (511) 32, 35 
(511) 32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické 

ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; prí-
chute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; sirupy na 
výrobu nápojov; vody (nápoje); prípravky na výro-
bu sýtenej vody; lítiová voda; minerálne vody (ná-
poje); prípravky na výrobu minerálnej vody; sódová 
voda (sifón); stolové vody; mušty; limonády; zele-
ninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád; 
sóda; nealkoholické nápoje; sýtené vody; nealkoho-
lické koktaily; izotonické nápoje; proteínové nápoje 
pre športovcov. 
35 - Reklama. 

(540) Voda je život - Pite iba to 
 najlepšie! - ROYAL WATER 
(550) slovná 
(731) Židek Michal, Palatínova ul. 2732/61, 945 01 

Komárno, SK; 
(740) H | P | R Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 97-2020 
(220) 20.1.2020 

 11 (511) 35, 42 
(511) 35 - Poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri 

riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; odborné posudky efektívnosti podnikov; sprá-
va počítačových súborov; administratívne služby 
poskytované pri premiestňovaní podnikov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach. 
42 - Štúdie technických projektov; inžinierska čin-
nosť; údržba počítačového softvéru; analýzy počí-
tačových systémov; expertízy (inžinierske práce); 
návrh počítačových systémov; inštalácie počítačo-
vého softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových 
programov; poradenstvo v oblasti úspory energie; 
energetické audity; poradenstvo v oblasti infor-
mačných technológií; technologické poradenstvo; 
poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; mo-
nitorovanie počítačových systémov na zisťovanie 
porúch. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, červená, oranžová 
(731) Systeming s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, 

SK; 
(740) H | P | R Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 98-2020 
(220) 20.1.2020 

 11 (511) 35, 36, 37, 45 
(511) 35 - Analýzy nákladov; prepisovanie správ (kance-

lárske práce); administratívna správa hotelov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; záso-
bovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); služby porovnávania 
cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov a služieb; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; obchodná sprá-
va licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
subdodávateľské služby (obchodné služby); malo-
obchodné služby s farmaceutickými, zverolekár-
skymi a hygienickými prípravkami a so zdravot-
níckymi potrebami; vyjednávanie a uzatváranie 
obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizá-
cia a údržba údajov v počítačových databázach; 
riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; posky-
tovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; externé administratívne riade-
nie podnikov; dohodovanie obchodných zmlúv pre 
tretie osoby. 
36 - Správcovstvo majetku (pre tretie osoby); 
správa nehnuteľností; správa nájomných domov; 
odhadovanie nákladov na opravu (finančné odha-
dovanie); nehnuteľnosti (služby). 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebi-
čov; inštalácie a opravy výťahov; čistenie interié-
rov budov; čistenie a opravy kotlov; údržba a op-
ravy horákov; inštalácie, údržba a opravy kance-
lárskych strojov a zariadení; inštalácie a opravy 
požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplaš-
ných systémov proti vlámaniu; inštalácie a opravy 
vykurovacích zariadení; čistenie komínov; inštalá-
cie a opravy klimatizačných zariadení; stavebníc-
tvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácie 
kuchynských zariadení; stavba a opravy skladov; 
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); čistenie 
okien; inštalácie a opravy pecí; izolovanie stavieb; 
inštalácie, údržba a opravy strojov; murárske prá-
ce; klampiarstvo a inštalatérstvo; opravy púmp  
a čerpadiel; inštalácie a opravy chladiacich zaria-
dení; montovanie lešení; čistenie exteriérov budov; 
opravy opotrebovaných alebo poškodených stro-
jov; čistenie ciest; inštalácie okien a dverí; opravy 
elektrických vedení; kladenie káblov; inštalácie 
inžinierskych sietí na stavenisku; elektroinštalačné 
služby; inštalácie a opravy protipovodňových za-
riadení; odpratávanie snehu; upratovacie služby 
pre domácnosti. 
 
 

45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do spoloč-
nosti; detektívne kancelárie; nočné stráženie; pát-
ranie po nezvestných osobách; strážne služby; po-
radenstvo v oblasti fyzickej bezpečnosti; monito-
rovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; 
prehliadky batožiny z bezpečnostných dôvodov; 
pátranie po minulosti osôb; straty a nálezy; bez-
pečnostné prehliadky tovární; poradenstvo v oblas-
ti práv duševného vlastníctva; pátranie po ukrad-
nutom majetku; audity dodržiavania predpisov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o., 

Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 99-2020 
(220) 21.1.2020 

 11 (511) 9, 35, 36, 38, 42, 45 
(511) 9 - Elektronické platobné karty; počítače; počíta-

čový softvér (nahraté počítačové programy) pre 
bankovníctvo a finančníctvo; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy) na prístup k sieti na 
prenos údajov vrátane elektronických komunikač-
ných sietí, počítačových sietí a internetu pre ban-
kovníctvo a finančníctvo. 
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania a ria-
denia (manažmentu) podnikov; poradenstvo v ob-
lasti akvizícií, spájania a predaja podnikov (ob-
chodné poradenstvo); ekonomické analýzy a pred-
povede; analýzy nákladov; zoraďovanie údajov  
v počítačových bankových databázach; vyhľadá-
vanie a poskytovanie informácií v bankových da-
tabázach pre zákazníkov; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; zoraďovanie údajov  
v centrálnych počítačových databázach; zostavo-
vanie výpisov z účtov; poskytovanie služieb uve-
dených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom 
komunikačných médií, telekomunikačných pros-
triedkov, elektronických médií, elektronickej poš-
ty, počítačových sietí, terminálov a internetu; ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
de 35 a 36 tohto zoznamu prostredníctvom komu-
nikačných médií, telekomunikačných prostried-
kov, elektronických médií, elektronickej pošty, 
počítačových sietí, terminálov a internetu. 
36 - Bankovníctvo; elektronické bankovníctvo; ban-
kové služby priamo k zákazníkom (home ban-
king); finančníctvo; finančné poradenstvo; finanč-
né analýzy a predpovede (finančné služby); prijí-
manie finančných vkladov; prijímanie termínova-
ných finančných vkladov; vedenie bankových úč-
tov klientov; vedenie vkladných knižiek; vydáva-
nie cenín a cenných papierov; pôžičky (finančné  
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úvery); investovanie do cenných papierov na vlas-
tný účet; kapitálové investície; financovanie spo-
ločných podnikov; finančný prenájom (lízing); pla-
tobný styk (prevod finančných prostriedkov); klí-
ring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných po-
hľadávok a záväzkov); elektronický prevod kapitá-
lu; vydávanie platobných kariet; vydávanie úvero-
vých (kreditných) kariet; vydávanie debetných ka-
riet; vydávanie cestovných šekov; overovanie ces-
tovných šekov; bankové služby poskytované pros-
tredníctvom bankomatov; finančné záručné služ-
by; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; ob-
starávanie dokumentárneho inkasa; obchodovanie 
na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami  
a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti 
opcií; obchodovanie v oblasti kurzových a úroko-
vých obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými 
cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a strie-
bornými mincami; finančné maklérstvo; hospodá-
renie s cennými papiermi klienta na jeho účet; po-
radenstvo v oblasti hospodárenia s cennými pa-
piermi klienta (portfólio management); uloženie  
a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; 
služby depozitára; zmenárenské služby (nákup de-
vízových prostriedkov); úschova cenností v bez-
pečnostných schránkach; bankové hypotéky; po-
radenstvo v oblasti bankovníctva a financií; posky-
tovanie bankových a finančných informácií; vý-
pisy z bankových účtov klientov (finančné služ-
by); finančné odhady a oceňovanie v oblasti ban-
kovníctva; poskytovanie služieb uvedených v trie-
de 36 tohto zoznamu prostredníctvom komunikač-
ných médií, telekomunikačných prostriedkov, 
elektronických médií, elektronickej pošty a sveto-
vej počítačovej siete. 
38 - Elektronická pošta; elektronické zobrazovacie 
tabule (telekomunikačné služby); telekomunikačné 
služby. 
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach); návrh počítačových systémov; 
obnovovanie počítačových databáz; aktualizovanie 
počítačového softvéru; prevod a (konverzia) počí-
tačových programov a údajov (nie fyzický); pre-
vod údajov a dokumentov z fyzických médií na 
elektronické médiá; tvorba počítačového softvéru; 
tvorba a udržiavanie počítačových stránok pre tre-
tie osoby); zhotovovanie kópií počítačových pro-
gramov. 
45 - Prenájom bezpečnostných schránok. 

(540) Slovenská sporiteľňa - 
 moderné mobilné bankovanie 
(550) slovná 
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 100-2020 
(220) 21.1.2020 

 11 (511) 31, 42, 44 
(511) 31 - Zvieratá chované v zverincoch; živé zviera-

tá; stromy; kríky; zrno (osivo); semená na siatie; 
rastliny; sadenice; nespracované obilie; násadové 
vajcia (na liahnutie); úžitkové domáce zvieratá; 
peľ (surovina); suché krmivo; zrno (obilie); kŕm-
ne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; živé 
ryby; jadrové krmivo; živá hydina; krmivo pre 
zvieratá chované v domácnosti. 

42 - Biologický výskum; výskum v oblasti ochra-
ny životného prostredia; vedecký výskum; exper-
tízy (inžinierske práce); bakteriologický výskum; 
urbanistické plánovanie; poskytovanie vedeckých 
informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíko-
vých emisií; vedecké laboratórne služby. 
44 - Chov zvierat; pestovanie rastlín; poradenstvo 
v oblasti vinárstva; rastlinné škôlky; prenájom po-
ľnohospodárskych nástrojov a zariadení; záhrad-
níctvo; záhradkárske služby; veterinárna pomoc; 
chov rýb; zalesňovanie. 

(540) Greenhunt 
(550) slovná 
(731) Sládeček Tomáš, Ing., PhD., Mlynská 100/22, 

941 07 Veľký Kýr, SK; 
 
 

(210) 101-2020 
(220) 20.1.2020 

 11 (511) 11, 37 
(511) 11 - Prístroje na chladenie vzduchu; filtre do kli-

matizácií; klimatizačné zariadenia; mraziace za-
riadenia, mrazničky; zariadenia na chladenie nápo-
jov; zariadenia na chladenie vody; chladiace zaria-
denia a stroje; chladiace komory; chladiace nádo-
by; chladiace boxy; chladiace zariadenia na kvapa-
liny; ochladzovacie zariadenia a stroje; chladiace 
prístroje a zariadenia; ochladzovacie prístroje a za-
riadenia. 
37 - Inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; 
inštalácie, údržba a opravy strojov; inštalácie a op-
ravy chladiacich zariadení. 

(540) Refri Slovensko 
(550) slovná 
(731) Refri Slovensko, s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 

Trnava, SK; 
(740) H | P | R Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 102-2020 
(220) 20.1.2020 
(310) 88568170 
(320) 6.8.2019 
(330) US 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Energetické nápoje; nealkoholické nápoje; 

nápoje pre športovcov. 

(540) REIGN INFERNO 
(550) slovná 
(731) Reign Beverage Company LLC, 1547 N. Know-

les Ave., CA 90063 Los Angeles, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 113-2020 
(220) 22.1.2020 

 11 (511) 25, 28, 35, 41 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby; 
ozdoby na vianočné stromčeky. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kancelár-
ske práce. 
41 - Vzdelávanie; organizovanie výcvikov, kurzov 
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, červená 
(731) LOHYŇA WRESTLING ACADEMY, Vajnor-

ská 1348/2, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Mrázová Martina, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 115-2020 
(220) 22.1.2020 

 11 (511) 30, 32 
(511) 30 - Čajové nápoje. 

32 - Nealkoholické nápoje; šumivé nealkoholické 
nápoje; vody (nápoje); sýtené vody. 

(540) RAJEC BIOelixír 
(550) slovná 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 2278/31a, 

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

SK; 
 
 

(210) 116-2020 
(220) 22.1.2020 

 11 (511) 42, 45 
(511) 42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačo-

vého softvéru; aktualizovanie počítačového softvé-
ru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počíta-
čového hardvéru; údržba počítačového softvéru; 
analýzy počítačových systémov; návrh počítačo-
vých systémov; inštalácie počítačového softvéru; 
poradenstvo v oblasti počítačových programov; 
diaľkové monitorovanie počítačových systémov; 
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS); poradenstvo v oblasti informačných tech-
nológií; poskytovanie počítačových technológií pros-
tredníctvom internetu (cloud computing); externé 
poskytovanie služieb v oblasti informačných tech-
nológií; technologické poradenstvo; poradenstvo  
v oblasti počítačových technológií; poradenstvo  
v oblasti telekomunikačných technológií; poraden-
stvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; monitoro-
vanie počítačových systémov na zisťovanie po-
rúch; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; vývoj 
softvéru na softvérové publikácie. 
45 - Poradenstvo v oblasti fyzickej bezpečnosti. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, šedá 

(731) Wittee, a. s., Na Hrebienku 12, 811 02 Bratisla-
va, SK; 

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

(210) 117-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 30, 43 
(511) 30 - Cukrovinky; cukrárske výrobky; zmrzliny; na-

nuky; prísady do zmrzlín (spojivá); šerbety (zmrzli-
nové nápoje); jogurty mrazené (mrazené potraviny). 
43 - Kaviarne; zmrzlinárne; rýchle občerstvenie 
(snackbary); bary (služby). 

(540) ICEDREAM 
(550) slovná 
(731) STELOS spol. s.r.o., Grösslingová 21, 811 09 Bra-

tislava, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 119-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 16, 35, 39 
(511) 16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; plagá-

ty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; lístky. 
35 - Poskytovanie obchodných informácií pro-
stredníctvom webových stránok; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačoviny, vzorky); reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti. 
39 - Prenájom miest na parkovanie; parkovanie 
automobilov (služby); prenájom garáží. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, čierna 
(731) Milko Peter, Stredná 691/13, 900 28 Zálesie, SK; 
(740) AKFU LEGAL s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 131-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
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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. 
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 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; rozhlasová reklama; reklama; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rekla-
ma prostredníctvom mobilných telefónov; reklam-
né agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníc-
tvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo 
počítačovej siete; poskytovanie informácií obchod-
ného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo re-
klamného charakteru; vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prená-
jom reklamných materiálov; obchodné sprostred-
kovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadá-
vanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
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 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, žltá, zelená 
(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) 136-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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 (sťa-
hovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikro-
procesory; počítačové klávesnice; modemy; čipo-
vé telefónne karty; exponované filmy; kreslené 
filmy; fotoaparáty; gramofónové platne; gramofó-
ny; hudobné mincové automaty; kamery; magne-
tofóny; 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. 
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 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam-
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí- 
 

tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 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- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2020 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 241 
 

žadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, modrá 
(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) 137-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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. 
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 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam-
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 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- 
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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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, žltá, 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) 138-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
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. 
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; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; správa počí-
tačových 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam-
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 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- 
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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 vedomost-
ných alebo zábavných súťaží prostredníctvom in-
ternetu alebo telefónov a mobilných telefónov; 
rozhlasová zábava; prekladateľské služby; organi-
zovanie zábavných a súťažných hier (okrem re-
klamných); televízna zábava a súťažné hry vyža-
dujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zá-
bavné služby s použitím mobilných telefónov; re-
zervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, žltá, zlatá 
(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) 139-2020 
(220) 23.1.2020 

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

riadenia; prístroje na záznam, prenos, spracova-
nie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; te-
lekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariade-
nia; 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 re-
klamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové 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; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; správa počí-
tačových 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; aktualizova-
nie reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných plôch; rozhlasová reklama; reklama; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; re-
klama prostredníctvom mobilných telefónov; re-
klamné 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- 
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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. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; spravodajské kancelárie; prená-
jom prístrojov na prenos správ; poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie loté-
rií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 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 spoje-
nia 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. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, čierna, fialová 
(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) 141-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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. 
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 po-
čítačových súborov; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačových  
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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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam-
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, červená, žltá 
(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) 142-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
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. 
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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; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; správa počí-
tačových 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam-
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, fialová, žltá, červená a odtiene týchto 

farieb 
(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) 143-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 16, 30, 35, 43 
(511) 16 - Tlačené publikácie; papierové vreckovky; pa-

pierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; 
etiketovacie kliešte; kalendáre; papierové servítky; 
papierové obrúsky (prestieranie); papierové utier-
ky; etikety okrem textilných; viskózové fólie na  
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 balenie; samolepky (papiernický tovar); letáky; pa-
pierové alebo lepenkové baliace materiály (výpl-
ňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové vy-
pchávkové materiály. 
30 - Mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; 
sušienky, keksy; cukríky; oblátky; kakao; káva; 
zákusky, koláče; karamelky (cukríky); čokoláda; 
cukrovinky; cukrárske výrobky; keksy; jemné pe-
čivarské výrobky; polevy na koláče; čokoládové 
peny; penové zákusky (cukrovinky); pastilky (cuk-
rovinky); sladké žemle; cereálne tyčinky; čokolá-
dové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde; mleté 
orechy. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; poradenstvo pri organizovaní  
a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; 
aktualizovanie reklamných materiálov; rozširova-
nie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; reklama; obchodný 
alebo podnikateľský výskum; marketingový prie-
skum; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; organizovanie obchodných alebo re- 
klamných výstav; podpora predaja (pre tretie oso-
by); organizovanie obchodných alebo reklamných 
veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; optimalizácia obchodo-
vania na webových stránkach; obchodné spro-
stredkovateľské služby. 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; hotelierske 
služby; reštauračné (stravovacie) služby; samoob-
služné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackba-
ry); bary (služby); motely (služby); požičiavanie 
stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; oz-
dobné vyrezávanie ovocia a zeleniny. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, červená, žltá, hnedá, bežová 
(731) PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁR-

NE a. s., Mierová 34, 066 54 Humenné, SK; 
(740) Kohut Peter, Ing., Michalovce, SK; 

 
 

(210) 144-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 11, 19, 37 
(511) 11 - Bojlery (nie časti strojov); pece; vykurova-

cie telesá; zariadenia na teplovodné kúrenie; vý-
hrevné kotly; vykurovacie telesá na kúrenie 
tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; ko-
mínové rúry, dymovody; sporáky; kachle; pece  
a piecky okrem laboratórnych; kozuby; spaľova-
cie pece; teplovodné vykurovacie prístroje; ko-
zuby (domové); solárne kolektory na ohrev vody 
a vykurovanie. 
19 - Komínové plášte; komíny (nekovové); troska 
(stavebný materiál); stavebné materiály (nekovo-
vé); komínové nadstavce (nekovové); komínové 
rúry (nekovové); 
37 - Čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy ho-
rákov; čistenie komínov; stavebníctvo (stavebná 
činnosť); izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); 
inštalácie a opravy pecí; stavebné poradenstvo. 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá, červená, žltá 
(731) BRIKONA, s.r.o., Zvolenská cesta 18, 974 01 

Banská Bystrica, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Martin Kováčik, 

s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 146-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-

jednávku; kaviarne; reštauračné (stravovacie služ-
by); bufety (rýchle občerstvenie); bary (služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, červená 
(731) Redivivo, s.r.o., Michalská brána 2, 811 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Vaňo Tomáš, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 147-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
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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. 
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; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; správa počí-
tačových 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; rozhlasová reklama; reklama; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby pro-
stredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, 
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počí-
tačovej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam-
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 športovísk; tvorba televíznych 
programov; tvorba publicistických, spravodaj-
ských, zábavných a vzdelávacích programov; na- 
 

hrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných pred-
stavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na 
predstavenia; požičiavanie kinematografických fil-
mov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie in-
formácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzde-
lávania; výchovno-zábavné klubové služby; orga-
nizovanie a vedenie koncertov; organizovanie ple-
sov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 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. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, čierna, modrá, žltá 
(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) 148-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
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. 
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; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; správa počí-
tačových 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefón-
nej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektro-
nickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej 
siete; poskytovanie informácií obchodného alebo 
reklamného charakteru; poskytovanie multime-
diálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačo- 
 

vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklam-
ných materiálov; obchodné sprostredkovateľské 
služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzo-
rov; komerčné informačné kancelárie. 
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 športovísk; tvorba televíznych 
programov; tvorba publicistických, spravodajských, 
zábavných a vzdelávacích programov; nahrávanie 
videofilmov; televízna zábava; divadelné predsta-
venia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prená-
jom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál  
a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na pred-
stavenia; požičiavanie kinematografických filmov; 
požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie 
reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdeláva-
nia; výchovno-zábavné klubové služby; organizo-
vanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; 
organizovanie súťaží krásy; organizovanie športo-
vých súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; 
organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie školení; organizovanie živých vystúpení; 
plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie 
štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových 
hier (z počítačových sietí); prenájom videorekor-
dérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie 
a vedenie konferencií poskytované on-line pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; organizovanie a vedenie seminá-
rov poskytované on-line prostredníctvom teleko-
munikačného spojenia alebo počítačovej siete; or-
ganizovanie 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- 
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nickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby 
s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia. 

(540) 
 

 
 

(550) obrazová 
(591) biela, žltá, červená, fialová 
(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) 149-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
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. 
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 
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; rozhlasová reklama; reklama; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; re-
klamné agentúry; televízna reklama; reklamné 
služby prostredníctvom akéhokoľvek média, pro-
stredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, infor-
mačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej sie-
te alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; posky-
tovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné spros-
tredkovateľské služby; spracovanie textov; vy-
hľadávanie sponzorov; komerčné informačné kan-
celárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; tele-
fonické služby; spravodajské kancelárie; prená-
jom prístrojov na prenos správ; poskytovanie au-
diotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie a ve-
denie lotérií a stávkových hier; organizovanie lo-
térií a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 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- 
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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. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, čierna, modrá 
(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) 150-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 29 
(511) 29 - Mäso. 
(540) VIJOFEL-Váš domáci mäsiar 
(550) slovná 
(731) Viliam Džubakovský - VIJOFEL, Bartošovce 172, 

086 42 Bartošovce, SK; 
(740) JUDr. Patrik HOLINGA s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 152-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
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. 
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 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam-
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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- 
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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; organizo- 
vanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; orga-
nizovanie 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, červená, ružová, hnedá, 

zelená, žltá, zlatá, modrá, fialová a odtiene týchto 
farieb 

(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) 153-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
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35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 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; rozhlasová reklama; reklama; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby pros-
tredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, 
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počí-
tačovej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam-
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí- 
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 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. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, fialová, zelená, červená, 

ružová, šedá, hnedá a odtiene týchto farieb 
(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) 154-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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. 
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 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; rozhlasová reklama; reklama; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rekla-
ma prostredníctvom mobilných telefónov; reklam-
né agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníc-
tvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo 
počítačovej siete; poskytovanie informácií obchod-
ného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo re-
klamného charakteru; vyhľadávanie informácií  
 

v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prená-
jom reklamných materiálov; obchodné sprostred-
kovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadáva-
nie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
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 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- 
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nickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby 
s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, žltá, červená, modrá, ze-

lená a odtiene týchto farieb 
(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) 155-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené re-
klamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové 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 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam-
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí- 
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 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- 
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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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, žltá, hnedá, ružová, fialo-

vá, modrá, zelená, červená a odtiene týchto farieb 
(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) 156-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené re-
klamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové 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 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam- 
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ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 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; organizo- 
vanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; orga-
nizovanie 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, žltá, červená, modrá, ze-

lená, ružová, hnedá a odtiene týchto farieb 
(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) 157-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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; hudob-
né mincové automaty; kamery; magnetofóny; mo-
bilné telefóny; elektronické stieracie žreby na loté-
riové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené re-
klamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
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35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 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 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam-
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, modrá, zelená, červená, 

žltá a odtiene týchto farieb 
(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) 159-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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- 
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 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-
dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené re-
klamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové 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, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizo-
vanie reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných plôch; rozhlasová reklama; reklama; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rekla-
ma prostredníctvom mobilných telefónov; reklam-
né agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníc-
tvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo 
počítačovej siete; poskytovanie informácií obchod-
ného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo re-
klamného charakteru; vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prená-
jom reklamných materiálov; obchodné sprostred-
kovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadá-
vanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
 
 
 
 

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 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; organizo-
vanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; orga-
nizovanie 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. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, červená, žltá, modrá, ze-

lená, hnedá a odtiene týchto farieb 
(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) 160-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklam-
né materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové 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; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; správa počí- 
 

tačových 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného ale-
bo reklamného charakteru; poskytovanie multime-
diálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných 
materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; 
spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; ko-
merčné informačné kancelárie. 
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 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; organizo-
vanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; orga-
nizovanie 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,  
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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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, zelená, žltá, zlatá, modrá 

a odtiene týchto farieb 
(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) 161-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené re-
klamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové 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; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; správa počí-
tačových 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného ale-
bo reklamného charakteru; poskytovanie multime-
diálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklam-
ných materiálov; obchodné sprostredkovateľské 
služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzo-
rov; komerčné informačné kancelárie. 
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. 
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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. 
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(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, červená, modrá, zelená, 

žltá, šedá a odtiene týchto farieb 
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slava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 164-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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 pub-
likácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklam-
né materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové 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- 
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bo podnikateľských informácií; marketing; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verej-
nej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; správa počí-
tačových 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; rozhlasová reklama; reklama; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby pro-
stredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, 
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počí-
tačovej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam-
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí- 
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, žltá, zlatá, hnedá, zelená, 

modrá, fialová, šedá a odtiene týchto farieb 
(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) 165-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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;  
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 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-
dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené re-
klamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové 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; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; správa počí-
tačových 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného ale-
bo reklamného charakteru; poskytovanie multime-
diálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklam-
ných materiálov; obchodné sprostredkovateľské 
služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzo-
rov; komerčné informačné kancelárie. 
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 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; organizo-
vanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; orga-
nizovanie 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 roz-
hlasových programov; fotografické reportáže; na-
hrávanie videopások; vydávanie kníh; organizova-
nie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na 
reklamné účely); organizovanie vedomostných ale-
bo 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. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, červená, zelená, modrá, 

fialová, ružová, žltá, hnedá, šedá, zlatá a odtiene 
týchto farieb 

(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) 166-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené re-
klamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové 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 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného ale-
bo reklamného charakteru; poskytovanie multime-
diálnych informácií obchodného alebo reklamného  
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom re-
klamných materiálov; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie spon-
zorov; komerčné informačné kancelárie. 
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 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  
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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 spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
seminárov poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej sie-
te; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (vý-
učba) poskytované on-line prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania); informácie o možnostiach rek-
reácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, zelená, hnedá, modrá, žltá, 

fialová, ružová a odtiene týchto farieb 
(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) 167-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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 pub-
likácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklam-
né materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové 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 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam-
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí- 
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tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, červená, modrá, zelená, 

žltá, hnedá a odtiene týchto farieb 
(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) 168-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
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; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklam-
né materiály; letáky; kancelárske potreby okrem ná-
bytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky 
(hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žreby (na 
lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje 
na elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
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35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 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 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného ale-
bo reklamného charakteru; poskytovanie multime-
diálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom re-
klamných materiálov; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie spon-
zorov; komerčné informačné kancelárie. 
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 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, žltá, hnedá, zlatá, červená 

a odtiene týchto farieb 
(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) 169-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené re-
klamné materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové 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 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam-
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí- 
 

tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 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- 
 



270 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2020 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

nickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby 
s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, zelená, modrá, červená, 

hnedá, šedá, žltá a odtiene týchto farieb 
(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) 170-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(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-
dobné mincové automaty; kamery; magnetofóny; 
mobilné telefóny; elektronické stieracie žreby na 
lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené pub-
likácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; pros-
pekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); po-
hľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievod-
covia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklam-
né materiály; letáky; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie 
žetóny; stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); 
ruletové 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 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; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostred-
níctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačo-
vej siete; poskytovanie informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklam- 
ného charakteru; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom 
reklamných materiálov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej tele-
vízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 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 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- 
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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 vedomos- 
tných alebo zábavných súťaží prostredníctvom in-
ternetu alebo telefónov a mobilných telefónov; 
rozhlasová zábava; prekladateľské služby; organi-
zovanie zábavných a súťažných hier (okrem re- 
klamných); televízna zábava a súťažné hry vyža-
dujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zá-
bavné služby s použitím mobilných telefónov; re-
zervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, červená, zelená, ružová, 

fialová, modrá, hnedá a odtiene týchto farieb 
(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) 182-2020 
(220) 27.1.2020 

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

ty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; spony na perá; spisové obaly (papiernický 
tovar); brožúry; papier do záznamových zariadení; 
hárky papiera; obaly (papiernický tovar); obálky  

 
 

 (papiernický tovar); písacie potreby; pečiatky; tla-
čivá (formuláre); tlačoviny; príručky; prospekty; 
perá (kancelárske potreby); kalendáre; obežníky; 
letáky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; reklama; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; marketing. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske 
služby (poistno-matematické); sprostredkovanie 
(maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; pois-
ťovníctvo; kapitálové investície; finančné záručné 
služby; finančné odhady a oceňovanie (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); uzatváranie 
poistiek proti požiaru; zdravotné poistenie; poiste-
nie v námornej doprave; životné poistenie; finanč-
né analýzy; konzultačné služby v oblasti poisťov-
níctva; finančné informácie; informácie o poistení; 
služby v oblasti vyplácania dôchodkov; poskyto-
vanie finančných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; investovanie do fondov; finančné 
záruky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 184-2020 
(220) 27.1.2020 

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

ty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; spony na perá; spisové obaly (papiernický 
tovar); brožúry; papier do záznamových zariadení; 
hárky papiera; obaly (papiernický tovar); obálky 
(papiernický tovar); písacie potreby; pečiatky; tla-
čivá (formuláre); tlačoviny; príručky; prospekty; 
perá (kancelárske potreby); kalendáre; obežníky; 
letáky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; reklama; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; marketing. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske 
služby (poistno-matematické); sprostredkovanie 
(maklérstvo); sprostredkovanie poistenia; poisťov-
níctvo; kapitálové investície; finančné záručné služ-
by; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti); uzatváranie poistiek 
proti požiaru; zdravotné poistenie; poistenie v ná-
mornej doprave; životné poistenie; finančné ana-
lýzy; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; 
finančné informácie; informácie o poistení; služby 
v oblasti vyplácania dôchodkov; poskytovanie fi-
nančných informácií prostredníctvom webových 
stránok; investovanie do fondov; finančné záruky. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna 
(731) Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 186-2020 
(220) 25.1.2020 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Čiapky; oblečenie; legíny; textilné etikety; 

bundy; športová obuv; tričká; šilty; športové tielka. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Ondráško Vladimír, Kvašov 60, 020 62 Kvašov, SK; 

 
 

(210) 188-2020 
(220) 27.1.2020 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 

tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med; melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; konzumný ľad. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Teapicker s.r.o., Rázusova 1, 040 01 Košice, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 201-2020 
(220) 28.1.2020 

 11 (511) 35, 36, 42 
(511) 35 - Zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 

36 - Kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním po-
hľadávok. 
42 - Návrh počítačových systémov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená; modrá; 
(731) DEBTEC a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 206-2020 
(220) 28.1.2020 

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

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; plánovanie stretnutí (kancelárske prá-
ce); aktualizácia a údržba informácií v registroch. 
36 - Kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním po-
hľadávok; likvidácia podnikov (finančné služby); 
poradenstvo v oblasti splácania dlhov. 
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlas- 
tníctva; advokátske služby; právny dohľad; vypra-
covávanie právnych dokumentov; advokátske práv-
ne služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Advokátska kancelária KONCOVÁ & PART-

NERS, s. r. o., Legionárska 7158/5, 911 01 Tren-
čín, SK; 

 
 

(210) 209-2020 
(220) 28.1.2020 

 11 (511) 9, 16, 35, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné). 

16 - Knihy; katalógy; fotografie (tlačoviny); tlačené 
publikácie; brožované knihy; časopisy (periodiká). 
35 - Tvorba reklamných filmov. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; vzdelávanie; vydávanie kníh; tvorba 
rozhlasových a televíznych programov; organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie a vede- 
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nie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie a vedenie seminárov; online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania). 
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (we-
bových stránkach. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Centrum spoločných činností SAV - Encyklope-

dický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratisla-
va, SK; 

 
 

(210) 213-2020 
(220) 30.1.2020 

 11 (511) 36, 43 
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností. 

43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); prenájom prechodného uby-
tovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelier-
ske služby; reštauračné (stravovacie) služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Du monde s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, SK; 

 
 

(210) 214-2020 
(220) 30.1.2020 

 11 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 

potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, zlatožltá, ružová 
(731) Effectivity s.r.o., Rusovská cesta 9, 851 01 Brati-

slava, SK; 
(740) AK Dlhopolec s.r.o., Zvolen, SK; 

 
 

(210) 218-2020 
(220) 29.1.2020 

 11 (511) 5, 9, 10 
(511) 5 - Roztoky na kontaktné šošovky; prípravky na 

čistenie kontaktných šošoviek. 
9 - Okuliare proti oslepeniu svetlom; retiazky na 
okuliare; šnúrky na okuliare; puzdrá na okuliare; 
šošovky (optika); okuliare (optika); okuliarové šo-
šovky; rámy na okuliare; kontaktné šošovky; puz-
drá na kontaktné šošovky; puzdrá na okuliare; sl-
nečné okuliare; okuliare na športovanie; inteli-
gentné okuliare; korekčné šošovky (optika). 
10 - Šošovky (vnútroočné protézy) (chirurgické im-
plantáty). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) MOFO SK s.r.o., Námestie SNP 19, 811 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) LEGART s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 224-2020 
(220) 30.1.2020 

 11 (511) 15, 35, 41 
(511) 15 - Hudobné nástroje; notové stojany a stojany 

na hudobné nástroje; dirigentské taktovky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
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(731) mypiano.eu s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava, 
SK; 

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

(210) 227-2020 
(220) 30.1.2020 

 11 (511) 35, 41, 44 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; komerčné informačné kancelárie; analýzy 
nákladov; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; 
prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organi-
zovaní obchodnej činnosti; reklama; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospo-
dárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; zbieranie údajov do po-
čítačových databáz; zoraďovanie údajov v počíta-
čových databázach; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; služby porovnávania cien; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vede-
nie seminárov; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); orga-
nizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; farmaceutické po-
radenstvo; zdravotné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) PharmINFO spol. s r.o., Ružová dolina 6, 821 08 

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

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 234-2020 
(220) 31.1.2020 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; sladové pivo; pivná mladinka; sirupy na 

výrobu nápojov; vody (nápoje); mušty; jačmenné 
pivo; ochutené pivo. 

(540) Pivovar ELIÁŠ 
(550) slovná 
(731) Tĺčik Vojtech, Ing., PhD., Podkylava 9, 916 16 

Podkylava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 240-2020 
(220) 31.1.2020 

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

(540) NORMABIOTIC 
(550) slovná 
(731) SANOFI, 54, rue La Boétie, 750 08 Paris, FR; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 247-2020 
(220) 1.2.2020 

 11 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Sťahovateľné obrazové súbory; digitálne foto-

rámiky; počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné); digitálne tabule; sťahovateľné grafické prvky 
do mobilných telefónov; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy. 
16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kar-
tónu alebo lepenky; albumy; obrazy; tlače (rytiny); 
obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; 
ceruzky; noviny; periodiká; podložky pod pivové 
poháre; útržkové bloky; brožúry; pečate; pečatidlá; 
zošity; kartón, lepenka; katalógy; knihy; grafické 
vzory (tlačoviny); písacie potreby; fotografie (tla-
čoviny); tlačivá (formuláre); kancelárske potreby 
okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické zo- 
brazenia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publiká-
cie; knihárske záložky do kníh; papiernický tovar; 
prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy 
(periodiká); záložky do kníh; kalendáre; samolep-
ky pre domácnosť a na kancelárske použitie; ozná-
menia (papiernický tovar); grafické znaky; papie-
rové alebo lepenkové pútače; papierové alebo le-
penkové etikety; samolepky (papiernický tovar); 
obežníky; letáky. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-
ných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a ria-
dení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení 
podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie 
reklamných textov; reklama; obchodný alebo pod-
nikateľský výskum; televízna reklama; reklamné 
agentúry; marketingový prieskum; správa počíta-
čových súborov; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; 
prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre 
tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových 
databáz; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; prenájom reklamného času v komuni-
kačných médiách; prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; písanie re-
klamných textov; vyhľadávanie sponzorov; mar-
keting; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; platené reklamné služby typu „klikni 
sem“; poskytovanie obchodných informácií pros-
tredníctvom webových stránok; online poskytova-
nie obchodného priestoru pre nákupcov a predaj-
cov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných ná-
padov; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie 
osoby. 
41 - Fotografovanie; reportérske služby; online pos-
kytovanie videozáznamov (bez možnosti kopíro-
vania). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) ružová, žltá, červená, oranžová, fialová, hnedá, 

čierna 
(731) Hegedüs Marek, Pasteurovo námestie 532/15, 

040 01 Košice-Juh, SK; 
(740) Hrubý Jakub, Košice, SK; 

 
 

(210) 291-2020 
(220) 5.2.2020 

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

štruktúry obchodných spoločností;pomoc a pora-
denstvo v oblasti organizácie obchodnej činnos-
ti;obchodné poradenské služby v oblasti výkon-
nosti podniku;ekonomické informácie na podni-
kateľské účely; pomoc pri zakladaní komerčných 
podnikov; obchodné poradenské služby ohľadom 
priemyselných podnikov; obchodné poradenské 
služby v oblasti likvidácie podnikov. 
36 - Finančné poradenské služby pre spoločnosti. 

(540) StartTango 
(550) slovná 
(731) StartTango, s. r. o., Grösslingová 5, 811 09 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 293-2020 
(220) 5.2.2020 

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

(540) REVIBION 
(550) slovná 
(731) SANOFI, 54, rue La Boétie, 750 08 Paris, FR; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 296-2020 
(220) 5.2.2020 

 11 (511) 44 
(511) 44 - Masáže; terapeutické služby; fyzioterapia. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, svetlomodrá, fialová 
(731) ENERGYflex s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 

831 06 Bratislava, SK; 
 
 
 
 

(210) 341-2020 
(220) 7.2.2020 

 11 (511) 3, 5, 39, 41, 44 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; ne-

liečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárske 
výrobky, esenciálne oleje. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske príp-
ravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; vý-
živové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Združenie cestovného ruchu BALNEA CLUS-

TER DUDINCE, Kúpeľná 109, 962 71 Dudince, 
SK; 

 
 

(210) 346-2020 
(220) 7.2.2020 

 11 (511) 3, 5, 39, 41, 44 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; 

neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky, esenciálne oleje. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske príp-
ravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Združenie cestovného ruchu BALNEA CLUS-

TER DUDINCE, Kúpeľná 109, 962 71 Dudince, 
SK; 
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(210) 348-2020 
(220) 7.2.2020 

 11 (511) 3, 5, 39, 41, 44 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; 

neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky, esenciálne oleje. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske príp-
ravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; 
poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Združenie cestovného ruchu BALNEA CLUS-

TER DUDINCE, Kúpeľná 109, 962 71 Dudince, 
SK; 
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111)
 
5201-2016 251524 
5277-2016 251525 
5471-2016 251526 
5472-2016 251527 
  891-2017 251528 
  892-2017 251529 
1369-2018 251530 
1438-2018 251531 
1614-2018 251532 
2140-2018 251533 
2364-2018 251534 
2520-2018 251535 
2704-2018 251536 
2754-2018 251555 
  219-2019 251537 
  436-2019 251538 
  520-2019 251540 
  599-2019 251539 
  774-2019 251541 
  786-2019 251542 
  887-2019 251543 
1077-2019 251544 
1113-2019 251545 
1152-2019 251546 
1208-2019 251547 
1235-2019 251548 
1248-2019 251549 
1274-2019 251550 
1275-2019 251653 
1277-2019 251654 
1408-2019 251551 
1411-2019 251552 
1418-2019 251553 
1419-2019 251556 

1421-2019 251554 
1477-2019 251557 
1484-2019 251558 
1488-2019 251574 
1525-2019 251559 
1565-2019 251560 
1580-2019 251561 
1581-2019 251562 
1582-2019 251563 
1614-2019 251564 
1619-2019 251565 
1620-2019 251566 
1661-2019 251567 
1663-2019 251568 
1665-2019 251569 
1667-2019 251570 
1668-2019 251571 
1672-2019 251572 
1674-2019 251573 
1675-2019 251575 
1676-2019 251576 
1677-2019 251577 
1678-2019 251578 
1685-2019 251579 
1686-2019 251580 
1687-2019 251581 
1688-2019 251582 
1689-2019 251583 
1690-2019 251584 
1699-2019 251585 
1700-2019 251586 
1702-2019 251587 
1703-2019 251588 
1709-2019 251589 

1721-2019 251590 
1722-2019 251591 
1723-2019 251592 
1724-2019 251624 
1725-2019 251593 
1728-2019 251594 
1734-2019 251595 
1736-2019 251596 
1737-2019 251597 
1741-2019 251598 
1750-2019 251599 
1756-2019 251600 
1758-2019 251601 
1759-2019 251602 
1760-2019 251603 
1763-2019 251604 
1766-2019 251605 
1767-2019 251606 
1768-2019 251607 
1771-2019 251608 
1773-2019 251609 
1774-2019 251610 
1775-2019 251611 
1776-2019 251612 
1781-2019 251613 
1782-2019 251658 
1785-2019 251614 
1786-2019 251615 
1796-2019 251616 
1816-2019 251617 
1817-2019 251618 
1818-2019 251619 
1820-2019 251620 
1822-2019 251621 

1823-2019 251622 
1824-2019 251623 
1825-2019 251625 
1826-2019 251626 
1828-2019 251627 
1829-2019 251655 
1830-2019 251628 
1839-2019 251629 
1840-2019 251630 
1842-2019 251631 
1843-2019 251632 
1844-2019 251633 
1845-2019 251634 
1847-2019 251635 
1848-2019 251636 
1849-2019 251637 
1850-2019 251638 
1851-2019 251639 
1859-2019 251640 
1860-2019 251641 
1866-2019 251642 
1869-2019 251643 
1872-2019 251644 
1878-2019 251645 
1880-2019 251646 
1886-2019 251647 
1914-2019 251648 
1918-2019 251649 
1919-2019 251650 
1936-2019 251656 
1938-2019 251651 
1939-2019 251652 

 
 

(111) 251524 
(151) 16.1.2020 
(180) 19.5.2026 
(210) 5201-2016 
(220) 19.5.2016 
(442) 2.10.2019 
(732) Orange Brand Services Limited, 3 More London 

Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB; 
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251525 
(151) 16.1.2020 
(180) 29.7.2026 
(210) 5277-2016 
(220) 29.7.2016 
(442) 2.10.2019 
(732) Orange Brand Services Limited, 3 More London 

Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB; 
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251526 
(151) 16.1.2020 
(180) 24.11.2026 
(210) 5471-2016 
(220) 24.11.2016 
(442) 2.10.2019 
(732) Orange Brand Services Limited, 3 More London 

Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB; 
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251527 
(151) 16.1.2020 
(180) 24.11.2026 
(210) 5472-2016 
(220) 24.11.2016 
(442) 2.10.2019 
(732) Orange Brand Services Limited, 3 More London 

Riverside, Londýn SE1 2AQ, GB; 
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
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(111) 251528 
(151) 16.1.2020 
(180) 11.4.2027 
(210) 891-2017 
(220) 11.4.2017 
(442) 2.10.2019 
(732) SCHAFFEROVÁ spol. s r.o., Andělská 774/29, 

779 00 Olomouc, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251529 
(151) 16.1.2020 
(180) 11.4.2027 
(210) 892-2017 
(220) 11.4.2017 
(442) 2.10.2019 
(732) SCHAFFEROVÁ spol. s r.o., Andělská 774/29, 

779 00 Olomouc, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251530 
(151) 16.1.2020 
(180) 15.6.2028 
(210) 1369-2018 
(220) 15.6.2018 
(442) 2.10.2019 
(732) HELIOS SLOVAKIA, s.r.o., Rosinská 15A, 010 08 

Žilina 8, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251531 
(151) 16.1.2020 
(180) 25.6.2028 
(210) 1438-2018 
(220) 25.6.2018 
(442) 2.10.2019 
(732) Kříž Milan, Kamenomlýnská 131/10, 603 00 Br-

no - Pisárky, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251532 
(151) 16.1.2020 
(180) 18.7.2028 
(210) 1614-2018 
(220) 18.7.2018 
(442) 2.10.2019 
(732) Farský Jozef, Ing., Na Pasienku 100, 900 25 Chor-

vátsky Grob, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 
 
 
 
 

(111) 251533 
(151) 16.1.2020 
(180) 2.10.2028 
(210) 2140-2018 
(220) 2.10.2018 
(442) 2.10.2019 
(732) MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava - mestská časť Záhor-
ská Bystrica, SK; 

(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251534 
(151) 16.1.2020 
(180) 31.10.2028 
(210) 2364-2018 
(220) 31.10.2018 
(442) 2.10.2019 
(732) Pi aquaunion, s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária CORPIS, s.r.o., Pobočka 

Bratislava, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251535 
(151) 16.1.2020 
(180) 26.11.2028 
(210) 2520-2018 
(220) 26.11.2018 
(442) 2.10.2019 
(732) JANET LANKA (PVT) LTD., 15, Sinsapa Road, 

Colombo 6, LK; 
(740) Bird & Bird s.r.o. advokátska kancelária, Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251536 
(151) 16.1.2020 
(180) 14.12.2028 
(210) 2704-2018 
(220) 14.12.2018 
(442) 2.10.2019 
(732) TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s. r. o., 

Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251537 
(151) 16.1.2020 
(180) 1.2.2029 
(210) 219-2019 
(220) 1.2.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 

- Smíchov, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
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(111) 251538 
(151) 16.1.2020 
(180) 28.2.2029 
(210) 436-2019 
(220) 28.2.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London 

W1B 5AN, GB; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251539 
(151) 16.1.2020 
(180) 21.3.2029 
(210) 599-2019 
(220) 21.3.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Nadační fond Gymnasion, Rohanské nábřeží 671/15, 

Karlín, 186 00 Praha 8, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251540 
(151) 16.1.2020 
(180) 12.3.2029 
(210) 520-2019 
(220) 12.3.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) in agecy, s.r.o., Papraďová 11, 821 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251541 
(151) 16.1.2020 
(180) 11.4.2029 
(210) 774-2019 
(220) 11.4.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) SNAM s. r. o., Kyjevské námestie 6242/1, 974 04 

Banská Bystrica 4, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251542 
(151) 16.1.2020 
(180) 7.6.2029 
(210) 786-2019 
(220) 7.6.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 
 
 
 
 

(111) 251543 
(151) 16.1.2020 
(180) 25.4.2029 
(210) 887-2019 
(220) 25.4.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Legát Daniel, Robotnícka 843/14, 039 01 Tur-

čianske Teplice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251544 
(151) 16.1.2020 
(180) 21.5.2029 
(210) 1077-2019 
(220) 21.5.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Žoldoš Matej, Björnsonova 10, 811 05 Bratisla-

va, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Viktor Mišík s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251545 
(151) 16.1.2020 
(180) 24.5.2029 
(210) 1113-2019 
(220) 24.5.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) INnovative Solutions s.r.o., Račianska 88B, 831 02 

Bratislavao, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251546 
(151) 16.1.2020 
(180) 29.5.2029 
(210) 1152-2019 
(220) 29.5.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Štefáni-

kova 136/46, 917 01 Trnava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251547 
(151) 16.1.2020 
(180) 6.6.2029 
(210) 1208-2019 
(220) 6.6.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) PRO BÚRE, Občianske združenie, V Ohrade 774/28, 

908 77 Borský Mikuláš, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 



280 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2020 - SK (zapísané ochranné známky)  
 

(111) 251548 
(151) 16.1.2020 
(180) 11.6.2029 
(210) 1235-2019 
(220) 11.6.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) MANOS CONSULTING, s.r.o., Južná 36, 949 01 

Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251549 
(151) 16.1.2020 
(180) 12.6.2029 
(210) 1248-2019 
(220) 12.6.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Denis Fatona, Sídl. M. Corvina 1580/7, 932 01 

Veľký Meder, SK; 
(740) JUDr. Milan Bányi - advokát, Veľký Meder, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251550 
(151) 16.1.2020 
(180) 13.6.2029 
(210) 1274-2019 
(220) 13.6.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON-

TRATAS, S.A., Avda. Camino de Santiago 40, 
28050 Madrid, ES; 

(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251551 
(151) 16.1.2020 
(180) 25.6.2029 
(210) 1408-2019 
(220) 25.6.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) NWT Greenhouse, s.r.o., Kameničany 200, 018 54 

Kameničany, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251552 
(151) 16.1.2020 
(180) 25.6.2029 
(210) 1411-2019 
(220) 25.6.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Alterum Medica s. r. o., Varšavská 1, 831 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) MENKE LEGAL s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 
 
 
 

(111) 251553 
(151) 16.1.2020 
(180) 26.6.2029 
(210) 1418-2019 
(220) 26.6.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) FORMAZZA s.r.o., Panenská 18, 811 03 Brati-

slava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251554 
(151) 16.1.2020 
(180) 26.6.2029 
(210) 1421-2019 
(220) 26.6.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) FORMAZZA s.r.o., Panenská 18, 811 03 Brati-

slava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251555 
(151) 16.1.2020 
(180) 24.1.2029 
(210) 2754-2018 
(220) 24.1.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Kollár Štefan, PaedDr., Jakubany 678, 065 12 Ja-

kubany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251556 
(151) 16.1.2020 
(180) 26.6.2029 
(210) 1419-2019 
(220) 26.6.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) ZÁHRADKÁR Slovakia s. r. o., Holubyho 43, 

902 01 Pezinok, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251557 
(151) 16.1.2020 
(180) 3.7.2029 
(210) 1477-2019 
(220) 3.7.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Zimnýkoval Milan, Mgr., Záhradnícka 4, 811 07 

Bratislava, SK; 
(740) STEINIGER I law firm, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
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(111) 251558 
(151) 16.1.2020 
(180) 8.7.2029 
(210) 1484-2019 
(220) 8.7.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) CORBI TOYS, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 

Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251559 
(151) 16.1.2020 
(180) 10.7.2029 
(210) 1525-2019 
(220) 10.7.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) BAU holding- rodinné domy, s. r. o., Vajnorská 89, 

831 04 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251560 
(151) 16.1.2020 
(180) 17.7.2029 
(210) 1565-2019 
(220) 17.7.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) MORAVOSEED SLOVAKIA, s.r.o., M. R. Šte-

fánika 32, 940 01 Nové Zámky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251561 
(151) 16.1.2020 
(180) 18.7.2029 
(210) 1580-2019 
(220) 18.7.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) PAILLASSE INTERNATIONAL SA, Faubourg 

de l'Hôpital 1, CH-2000 Neuchâtel, CH; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251562 
(151) 16.1.2020 
(180) 18.7.2029 
(210) 1581-2019 
(220) 18.7.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Čakanka, n.o., Majakovského 12, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Koscelanský Peter, JUDr., Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251563 
(151) 16.1.2020 
(180) 18.7.2029 
(210) 1582-2019 
(220) 18.7.2019 
 
 

(442) 2.10.2019 
(732) Čakanka, n.o., Majakovského 12, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Koscelanský Peter, JUDr., Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251564 
(151) 16.1.2020 
(180) 24.7.2029 
(210) 1614-2019 
(220) 24.7.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) DIMARKO, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251565 
(151) 16.1.2020 
(180) 25.7.2029 
(210) 1619-2019 
(220) 25.7.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Obec Čerhov, Čerhov 100, 076 81 Čerhov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251566 
(151) 16.1.2020 
(180) 24.7.2029 
(210) 1620-2019 
(220) 24.7.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Vrbiniak Matej, Slobody 720/127, 987 01 Poltár, 

SK; Timár Boris, Ing., Partizánska 77, 058 01 Pop-
rad, SK; 

(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251567 
(151) 16.1.2020 
(180) 31.7.2029 
(210) 1661-2019 
(220) 31.7.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Chester s.r.o., Lazovná 18, 974 01 Banská Bys-

trica, SK; 
(740) Maruniaková Ingrid, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251568 
(151) 16.1.2020 
(180) 1.8.2029 
(210) 1663-2019 
(220) 1.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Heriban Peter, Mgr. art., Hlavná 285, 900 50 Krá-

ľová pri Senci, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
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(111) 251569 
(151) 16.1.2020 
(180) 1.8.2029 
(210) 1665-2019 
(220) 1.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Čermák Igor, Ing., Za Sokolovňou 1, 811 04 Bra-

tislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251570 
(151) 16.1.2020 
(180) 1.8.2029 
(210) 1667-2019 
(220) 1.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) OVB Allfinanz Slovensko a.s., Kukuričná 8, 832 48 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251571 
(151) 16.1.2020 
(180) 1.8.2029 
(210) 1668-2019 
(220) 1.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) OVB Allfinanz Slovensko a.s., Kukuričná 8, 832 48 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251572 
(151) 16.1.2020 
(180) 2.8.2029 
(210) 1672-2019 
(220) 2.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Novogal a.s., Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory 

nad Žitavou, SK; 
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251573 
(151) 16.1.2020 
(180) 1.8.2029 
(210) 1674-2019 
(220) 1.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Bryax s.r.o., Červeňova 14, 811 03 Bratislava, SK; 
(740) HMG LEGAL, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251574 
(151) 16.1.2020 
(180) 9.7.2029 
(210) 1488-2019 
(220) 9.7.2019 
 
 

(442) 2.10.2019 
(732) Erik Márton s.r.o., Lehnice 97, 930 37 Lehnice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251575 
(151) 16.1.2020 
(180) 1.8.2029 
(210) 1675-2019 
(220) 1.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Bryax s.r.o., Červeňova 14, 811 03 Bratislava, SK; 
(740) HMG LEGAL, s.r.o., Bratislava 1, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251576 
(151) 16.1.2020 
(180) 2.8.2029 
(210) 1676-2019 
(220) 2.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 

Bratislava, SK; NN dôchodková správcovská spo-
ločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, SK; 
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 
811 02 Bratislava, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 16.1.2020 

 
 

(111) 251577 
(151) 16.1.2020 
(180) 1.8.2029 
(210) 1677-2019 
(220) 1.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Bryax s.r.o., Červeňova 14, 811 03 Bratislava, SK; 
(740) HMG LEGAL, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251578 
(151) 16.1.2020 
(180) 2.8.2029 
(210) 1678-2019 
(220) 2.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251579 
(151) 16.1.2020 
(180) 2.8.2029 
(210) 1685-2019 
(220) 2.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) CeMS, s.r.o., Hurbanovo Námestie 19/45, 972 01 

Bojnice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
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(111) 251580 
(151) 16.1.2020 
(180) 2.8.2029 
(210) 1686-2019 
(220) 2.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebs-

gesellschaft mbH, Gereonsmühlengasse 1-11, 
50670 Köln, DE; 

(740) PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář, 
so sídlom Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1, 
Česká republika, konajúca prostredníctvom svo-
jej organizačnej zložky: PETERKA & PART-
NERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná 
zložka, Bratislava, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 16.1.2020 

 
 

(111) 251581 
(151) 16.1.2020 
(180) 2.8.2029 
(210) 1687-2019 
(220) 2.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 

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: 16.1.2020 
 
 

(111) 251582 
(151) 16.1.2020 
(180) 2.8.2029 
(210) 1688-2019 
(220) 2.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 

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: 16.1.2020 
 
 

(111) 251583 
(151) 16.1.2020 
(180) 5.8.2029 
(210) 1689-2019 
(220) 5.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Restauracia 4REST s. r. o., Bakossova 14464/3H, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
(740) Advokátska kancelária VICTORIA, s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 251584 
(151) 16.1.2020 
(180) 5.8.2029 
(210) 1690-2019 
(220) 5.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251585 
(151) 16.1.2020 
(180) 6.8.2029 
(210) 1699-2019 
(220) 6.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251586 
(151) 16.1.2020 
(180) 5.8.2029 
(210) 1700-2019 
(220) 5.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251587 
(151) 16.1.2020 
(180) 6.8.2029 
(210) 1702-2019 
(220) 6.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Mišechová Kristína, Mgr., Vyšehradská 7, 851 06 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251588 
(151) 16.1.2020 
(180) 6.8.2029 
(210) 1703-2019 
(220) 6.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Pra-

ha 7, CZ; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
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(111) 251589 
(151) 16.1.2020 
(180) 6.8.2029 
(210) 1709-2019 
(220) 6.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 

Praha 7, CZ; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251590 
(151) 16.1.2020 
(180) 8.8.2029 
(210) 1721-2019 
(220) 8.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) HURRICANE s.r.o., Seberíniho 13, 821 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) Štefaneková Andrea, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251591 
(151) 16.1.2020 
(180) 7.8.2029 
(210) 1722-2019 
(220) 7.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Objectify, s. r. o., Martinengova 4881/36, 811 02 

Bratislava, SK; 
(740) KUTAN & PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251592 
(151) 16.1.2020 
(180) 8.8.2029 
(210) 1723-2019 
(220) 8.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Pecháček Juraj, Ing., Ph.D., Študentská 3582/47, 

917 01 Trnava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251593 
(151) 16.1.2020 
(180) 8.8.2029 
(210) 1725-2019 
(220) 8.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(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: 16.1.2020 
 
 
 
 
 
 

(111) 251594 
(151) 16.1.2020 
(180) 8.8.2029 
(210) 1728-2019 
(220) 8.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Čakanka, n.o., Majakovského ulica č. 12, 949 01 

Nitra 1, SK; 
(740) JUDr. Peter Koscelanský, Nitra 1, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251595 
(151) 16.1.2020 
(180) 9.8.2029 
(210) 1734-2019 
(220) 9.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Sports trade s.r.o., Kpt. Nálepku 37, 071 01 Mi-

chalovce, SK; 
(740) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251596 
(151) 16.1.2020 
(180) 12.8.2029 
(210) 1736-2019 
(220) 12.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) iDelia 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: 16.1.2020 
 
 

(111) 251597 
(151) 16.1.2020 
(180) 12.8.2029 
(210) 1737-2019 
(220) 12.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) iDelia 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: 16.1.2020 
 
 

(111) 251598 
(151) 16.1.2020 
(180) 12.8.2029 
(210) 1741-2019 
(220) 12.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) iDelia 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: 16.1.2020 
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(111) 251599 
(151) 16.1.2020 
(180) 14.8.2029 
(210) 1750-2019 
(220) 14.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Nano Service SK, s.r.o., Farská 46/A, 949 01 Nit-

ra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251600 
(151) 16.1.2020 
(180) 12.8.2029 
(210) 1756-2019 
(220) 12.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) STROJÁRSKE CENTRUM, s.r.o., Bratislav- 

ská 79, 902 01 Pezinok 1, SK; 
(740) VICOVÁ & ŠUMICHRAST advokátska kance-

lária, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251601 
(151) 16.1.2020 
(180) 14.8.2029 
(210) 1758-2019 
(220) 14.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Slovenská asociácia olympionikov, Kukučíno- 

va 26, 831 03 Bratislava 3, SK; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251602 
(151) 16.1.2020 
(180) 14.8.2029 
(210) 1759-2019 
(220) 14.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slo-

vensku, Palisády 46, P.O.BOX 289, 811 06 Bra-
tislava, SK; 

(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251603 
(151) 16.1.2020 
(180) 13.8.2029 
(210) 1760-2019 
(220) 13.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Blaho Ľuboslav, Chorvátska 2703/6, 811 08 Bra-

tislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 
 

(111) 251604 
(151) 16.1.2020 
(180) 13.8.2029 
(210) 1763-2019 
(220) 13.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Zelené Vlčince, s.r.o., Murgašova 2/243, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) Šoltýs & Korniet, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251605 
(151) 16.1.2020 
(180) 14.8.2029 
(210) 1766-2019 
(220) 14.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) DataCore, s. r. o., M. Galandu 1602/20, 900 26 

Slovenský Grob, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251606 
(151) 16.1.2020 
(180) 14.8.2029 
(210) 1767-2019 
(220) 14.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slo-

vensku, Palisády 46, P.O.BOX 289, 811 06 Brati-
slava, SK; 

(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251607 
(151) 16.1.2020 
(180) 14.8.2029 
(210) 1768-2019 
(220) 14.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slo-

vensku, Palisády 46, P.O.BOX 289, 811 06 Bra-
tislava, SK; 

(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251608 
(151) 16.1.2020 
(180) 14.8.2029 
(210) 1771-2019 
(220) 14.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slo-

vensku, Palisády 46, P.O.BOX 289, 811 06 Brati-
slava, SK; 

(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 
 



286 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2020 - SK (zapísané ochranné známky)  
 

(111) 251609 
(151) 16.1.2020 
(180) 15.8.2029 
(210) 1773-2019 
(220) 15.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Kissová Veronika, Kollárova 11, 900 27 Berno-

lákovo, SK; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251610 
(151) 16.1.2020 
(180) 15.8.2029 
(210) 1774-2019 
(220) 15.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) GP Initium Novum s.r.o., Metodova 1352/34, 

949 01 Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251611 
(151) 16.1.2020 
(180) 15.8.2029 
(210) 1775-2019 
(220) 15.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) METIS s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251612 
(151) 16.1.2020 
(180) 15.8.2029 
(210) 1776-2019 
(220) 15.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) METIS s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251613 
(151) 16.1.2020 
(180) 15.8.2029 
(210) 1781-2019 
(220) 15.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Mr. GAIN s.r.o., Pod Dúbravou 9, 974 09 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251614 
(151) 16.1.2020 
(180) 15.8.2029 
(210) 1785-2019 
(220) 15.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Mr. GAIN s.r.o., Pod Dúbravou 9, 974 09 Ban-

ská Bystrica, SK; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251615 
(151) 16.1.2020 
(180) 16.8.2029 
(210) 1786-2019 
(220) 16.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) PARCELA s.r.o., Železničná 1155/32, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251616 
(151) 16.1.2020 
(180) 19.8.2029 
(210) 1796-2019 
(220) 19.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) ProFyzio, s. r. o., Grösslingova 46, 811 09 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251617 
(151) 16.1.2020 
(180) 22.8.2029 
(210) 1816-2019 
(220) 22.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Zvolenská mliekareň s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen 1, SK; 
(740) PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., 

Praha, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251618 
(151) 16.1.2020 
(180) 22.8.2029 
(210) 1817-2019 
(220) 22.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Gentlejam s. r. o., Horný Val 12/25, 010 01 Žili-

na, SK; 
(740) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
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(111) 251619 
(151) 16.1.2020 
(180) 22.8.2029 
(210) 1818-2019 
(220) 22.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Hemisféra s.r.o., Račianska 43, 831 02 Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251620 
(151) 16.1.2020 
(180) 22.8.2029 
(210) 1820-2019 
(220) 22.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Hemisféra s.r.o., Račianska 43, 831 02 Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251621 
(151) 16.1.2020 
(180) 22.8.2029 
(210) 1822-2019 
(220) 22.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Zvolenská mliekareň s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen, SK; 
(740) PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., 

Praha, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251622 
(151) 16.1.2020 
(180) 22.8.2029 
(210) 1823-2019 
(220) 22.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Nobel Quest International Limited, P.O. BOX 

3152, VG1110 Road Town, Tortola, VG; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251623 
(151) 16.1.2020 
(180) 22.8.2029 
(210) 1824-2019 
(220) 22.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Zvolenská mliekareň s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen 1, SK; 
(740) PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář 

s.r.o., Praha, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 
 
 
 

(111) 251624 
(151) 16.1.2020 
(180) 8.8.2029 
(210) 1724-2019 
(220) 8.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) FERTECHNIK Kft., Kiss József u. 6, 2100 Gö-

döllő, HU; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.1.2020 
 
 

(111) 251625 
(151) 17.1.2020 
(180) 22.8.2029 
(210) 1825-2019 
(220) 22.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Zvolenská mliekareň s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 

960 01 Zvolen 1, SK; 
(740) PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., 

Praha, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251626 
(151) 17.1.2020 
(180) 22.8.2029 
(210) 1826-2019 
(220) 22.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Hemisféra s.r.o., Račianska 43, 831 02 Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251627 
(151) 17.1.2020 
(180) 23.8.2029 
(210) 1828-2019 
(220) 23.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am 

See, AT; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251628 
(151) 17.1.2020 
(180) 23.8.2029 
(210) 1830-2019 
(220) 23.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Vlna života oz., Wolkrova 4, 851 04 Bratislava, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
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(111) 251629 
(151) 17.1.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1839-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) HB REAVIS Slovakia a. s., Mlynské Nivy 16, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251630 
(151) 17.1.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1840-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) HB REAVIS Slovakia a. s., Mlynské Nivy 16, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251631 
(151) 17.1.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1842-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) HB REAVIS Slovakia a. s., Mlynské Nivy 16, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251632 
(151) 17.1.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1843-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) HB REAVIS Slovakia a. s., Mlynské Nivy 16, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251633 
(151) 17.1.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1844-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251634 
(151) 17.1.2020 
(180) 25.8.2029 
(210) 1845-2019 
(220) 25.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) COFFEA Drinks, s.r.o., Koperníkova 15, 917 00 

Trnava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251635 
(151) 17.1.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1847-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) HB REAVIS Slovakia a. s., Mlynské Nivy 16, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251636 
(151) 17.1.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1848-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) HB REAVIS Slovakia a. s., Mlynské Nivy 16, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251637 
(151) 17.1.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1849-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Javorek Viktor, Mgr. art., Perlová 7, 040 01 Ko-

šice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251638 
(151) 17.1.2020 
(180) 27.8.2029 
(210) 1850-2019 
(220) 27.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Ta-

jovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
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(111) 251639 
(151) 17.1.2020 
(180) 27.8.2029 
(210) 1851-2019 
(220) 27.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Kolár Róbert, Bystrická cesta 1921/56, 034 01 

Ružomberok, SK; 
(740) Sympatia Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251640 
(151) 17.1.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1859-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 

48000 Koprivnica, HR; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251641 
(151) 17.1.2020 
(180) 27.8.2029 
(210) 1860-2019 
(220) 27.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Kolár Róbert, Bystrická cesta 1921/56, 034 01 

Ružomberok, SK; 
(740) Sympatia Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251642 
(151) 17.1.2020 
(180) 27.8.2029 
(210) 1866-2019 
(220) 27.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Cross Fingers, s.r.o., Borinka 525, 900 32 Borin-

ka, SK; 
(740) Advokátska kancelária Nagyová Tenkač, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251643 
(151) 17.1.2020 
(180) 27.8.2029 
(210) 1869-2019 
(220) 27.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Cross Fingers, s.r.o., Borinka 525, 900 32 Borin-

ka, SK; 
(740) Advokátska kancelária Nagyová Tenkač, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 
 

(111) 251644 
(151) 17.1.2020 
(180) 27.8.2029 
(210) 1872-2019 
(220) 27.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) MoR, s.r.o., Komárnická 22, 821 03 Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251645 
(151) 17.1.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1878-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) HB REAVIS Slovakia a. s., Mlynské Nivy 16, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251646 
(151) 17.1.2020 
(180) 28.8.2029 
(210) 1880-2019 
(220) 28.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Dedoles, s. r. o., Za koníčkom 14, 902 01 Pezi-

nok, SK; 
(740) CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251647 
(151) 17.1.2020 
(180) 27.8.2029 
(210) 1886-2019 
(220) 27.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Cross Fingers, s.r.o., Borinka 525, 900 32 Borin-

ka, SK; 
(740) Advokátska kancelária Nagyová Tenkač, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251648 
(151) 17.1.2020 
(180) 3.9.2029 
(210) 1914-2019 
(220) 3.9.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Se-

kulská ulica 1, 842 50 Bratislava, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
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(111) 251649 
(151) 17.1.2020 
(180) 4.9.2029 
(210) 1918-2019 
(220) 4.9.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Special Service International spol. s r.o., Leto-

hradská 711/10, 170 00 Praha 7, CZ; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251650 
(151) 17.1.2020 
(180) 4.9.2029 
(210) 1919-2019 
(220) 4.9.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Special Service International spol. s r.o., Leto-

hradská 711/10, 170 00 Praha 7, CZ; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251651 
(151) 17.1.2020 
(180) 6.9.2029 
(210) 1938-2019 
(220) 6.9.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) SmarTech Solutions SK, s.r.o., 1. mája 173/11, 

911 01 Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251652 
(151) 17.1.2020 
(180) 6.9.2029 
(210) 1939-2019 
(220) 6.9.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Súkromná základná umelecká škola, Breziny 289, 

055 62 Prakovce, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251653 
(151) 17.1.2020 
(180) 13.6.2029 
(210) 1275-2019 
(220) 13.6.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) CRESCO REAL ESTATE a. s., Poštová 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
(740) Pavol Cvik - advokát, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251654 
(151) 17.1.2020 
(180) 13.6.2029 
(210) 1277-2019 
(220) 13.6.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) CRESCO REAL ESTATE a. s., Poštová 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
(740) Pavol Cvik - advokát, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.1.2020 
 
 

(111) 251655 
(151) 21.1.2020 
(180) 23.8.2029 
(210) 1829-2019 
(220) 23.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) Neil Denis Mc Ardle, Stromová 2306/23, 900 31 

Stupava, SK; 
(740) Čechová Mária, Mgr., Viničné, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.1.2020 
 
 

(111) 251656 
(151) 21.1.2020 
(180) 5.9.2029 
(210) 1936-2019 
(220) 5.9.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) EUROTRADING SK, s.r.o., Slovenského raja 

35/28, 052 01 Spišské Tomášovce, SK; 
(740) Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & 

partners, s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.1.2020 
 
 

(111) 251658 
(151) 21.1.2020 
(180) 15.8.2029 
(210) 1782-2019 
(220) 15.8.2019 
(442) 2.10.2019 
(732) EUROTRADING SK, s.r.o., Slovenského raja 

35/28, 052 01 Spišské Tomášovce, SK; 
(740) Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & 

partners, s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.1.2020 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) 
 
1757-2019 251657 
1835-2019 251659 
1836-2019 251660 
1837-2019 251661 
 
 

(111) 251657 
(151) 21.1.2020 
(180) 14.8.2029 
(210) 1757-2019 
(220) 14.8.2019 
(442) 2.10.2019 

 11 (511) 9, 16, 35, 39, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné) týkajú-

ce sa výlučne cirkví, súvisiace s cirkevnými orga-
nizáciami alebo náboženskou tematikou. 
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; všetky uvedené 
tovary týkajúce sa výlučne cirkví, súvisiace s cir-
kevnými organizáciami alebo náboženskou tema-
tikou. 
35 - Vydávanie reklamných materiálov; rozširova-
nie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; aktua-
lizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov; 
vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlaso-
vá reklama; televízna reklama; spracovanie textov; 
služby predplácania novín a časopisov; zásielkové 
reklamné služby; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; online reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; prenájom reklamného času v komu-
nikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové 
služby); písanie reklamných textov; grafická úpra-
va tlačovín na reklamné účely; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webo-
vých stránok; navrhovanie reklamných materiálov; 
prenájom bilbordov; cielený marketing; vonkajšia 
reklama; marketing v rámci vydávania softvéru; 
všetky uvedené služby týkajúce sa výlučne cirkví, 
súvisiace s cirkevnými organizáciami alebo nábo-
ženskou tematikou. 
39 - Doručovanie novín a časopisov týkajúce sa 
výlučne cirkví, súvisiace s cirkevnými organizá-
ciami alebo náboženskou tematikou. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vydá-
vanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; náboženská výchova; online vydáva-
nie elektronických kníh a časopisov; online posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); fotografické reportáže; fotografova-
nie; reportérske služby; písanie textov; kaligrafic-
ké služby; zalamovanie textov (nie na reklamné  
 

účely); poskytovanie nesťahovateľných filmov pros-
tredníctvom služieb na prenos videí (na požiada-
nie); tvorba videozáznamov na podujatiach; všetky 
uvedené služby týkajúce sa výlučne cirkví, súvi-
siace s cirkevnými organizáciami alebo nábožen-
skou tematikou. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slo-

vensku, Palisády 46, P.O.BOX 289, 811 06 Bra-
tislava, SK; 

(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.1.2020 
 
 

(111) 251659 
(151) 22.1.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1835-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 2.10.2019 

 11 (511) 9, 35, 36, 38, 39, 42 
(511) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov; počítačové 

pamäte; nahraté počítačové programy; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); monitoro-
vacie počítačové programy; optické čítacie zaria-
denia; optické nosiče údajov; optické disky; čítacie 
zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); elek-
tronické informačné tabule; elektronické publiká-
cie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové pro-
gramy; bankomaty; bezpečnostné tokeny (šifrova-
cie zariadenia); elektronické interaktívne tabule; 
platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na 
stiahnutie; počítačové operačné programy (nahra-
té); spojovacie prvky (vybavenie zariadení na 
spracovanie údajov); počítačové rozhrania; mikro-
procesory; procesory (centrálne procesorové jed-
notky). 
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 pod-
nikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri or- 
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ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; poraden-
stvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; odborné posudky efektív-
nosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné 
odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri 
organizovaní obchodnej činnosti; vydávania reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchod-
ný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); televízna reklama; re-
klamné agentúry; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; marketingový prieskum; od-
borné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; prieskum 
verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; spra-
covanie textov; zásielkové reklamné služby; zbie-
ranie údajov do počítačových databáz; zoraďova-
nie údajov do počítačových databáz; organizova-
nie obchodných alebo reklamných veľtrhov; onli-
ne reklama na počítačovej sieti; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch; prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách; služby 
porovnávania cien; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; faktu-
rácie; písanie reklamných textov; zostavovanie šta-
tistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
marketing; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských kontaktných informácií; optimalizá-
cia internetových vyhľadávačov na podporu preda-
ja; 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; prenájom bil-
bordov; indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; písanie textov sce-
nárov na reklamné účely; záznamy písomnej ko-
munikácie a údajov; aktualizácia a údržba infor-
mácií v registroch; zostavovanie zoznamov infor-
mácií 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 finan-
čných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; 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 optických 
sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elek-
tronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služ-
by); telekonferenčné služby; poskytovanie prístupu 
do databáz; prenos digitálnych súborov; bezdrôto-
vé vysielanie; videokonferenčné služby; poskyto-
vanie diskusných fór online; kontinuálny prenos 
dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos vi-
deonahrávok na objednávku. 
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 programov; 
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických mé-
dií na elektronické médiá; hosťovanie na počíta-
čových stránkach (webových stránkach); inštalácie 
počítačového softvéru; prevod (konverzia) počíta-
čových programov alebo údajov (nie fyzický); di-
gitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové mo-
nitorovanie počítačových systémov; poskytovanie 
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); zálo-
hovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie 
elektronických údajov; poskytovanie informácií  
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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 22.1.2020 
 
 

(111) 251660 
(151) 22.1.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1836-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 2.10.2019 

 11 (511) 9, 35, 36, 38, 39, 42 
(511) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov; počítačové 

pamäte; nahraté počítačové programy; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); monitoro-
vacie počítačové programy; optické čítacie zaria-
denia; optické nosiče údajov; optické disky; čítacie 
zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); 
elektronické informačné tabule; elektronické pub-
likácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové 
programy; bankomaty; bezpečnostné tokeny (šif- 
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 rovacie zariadenia); elektronické interaktívne tabu-
le; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo 
na stiahnutie; počítačové operačné programy (na-
hraté); spojovacie prvky (vybavenie zariadení na 
spracovanie údajov); počítačové rozhrania; mikro-
procesory; procesory (centrálne procesorové jed-
notky). 
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 pod-
nikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri or-
ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; poraden-
stvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; odborné posudky efektív-
nosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné 
odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri 
organizovaní obchodnej činnosti; vydávania re-
klamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); televízna reklama; 
reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; marketingový prieskum; od-
borné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; organizo-
vanie 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 do počítačových databáz; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
online reklama na počítačovej sieti; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch; prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách; služby 
porovnávania cien; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; faktu-
rácie; písanie reklamných textov; zostavovanie 
štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; marketing; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; optima-
lizácia 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; prená-
jom 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 finan-
čných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; 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 optických 
sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elek-
tronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné 
služby); telekonferenčné služby; poskytovanie prí-
stupu do databáz; prenos digitálnych súborov; 
bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; 
poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny 
prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; pre-
nos videonahrávok na objednávku. 
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 systémov; 
zhotovovanie kópií počítačových programov; pre-
vod údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; hosťovanie na počítačo-
vých stránkach (webových stránkach); inštalácie 
počítačového softvéru; prevod (konverzia) počíta-
čových programov alebo údajov (nie fyzický); di-
gitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové mo-
nitorovanie počítačových systémov; poskytovanie 
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); zálo-
hovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie 
elektronických údajov; poskytovanie informácií  
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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 22.1.2020 
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(111) 251661 
(151) 22.1.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1837-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 2.10.2019 

 11 (511) 9, 35, 36, 38, 39, 42 
(511) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov; počítačové 

pamäte; nahraté počítačové programy; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); monitoro-
vacie počítačové programy; optické čítacie zaria-
denia; optické nosiče údajov; optické disky; čítacie 
zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); 
elektronické informačné tabule; elektronické pub-
likácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové 
programy; bankomaty; bezpečnostné tokeny (šif-
rovacie zariadenia); elektronické interaktívne tabu-
le; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo 
na stiahnutie; počítačové operačné programy (na-
hraté); spojovacie prvky (vybavenie zariadení na 
spracovanie údajov); počítačové rozhrania; mikro-
procesory; procesory (centrálne procesorové jed-
notky). 
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 
efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vy-
dávania 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 do počítačových databáz; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných veľtr-
hov; online reklama na počítačovej sieti; vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch; prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; 
služby porovnávania cien; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
fakturácie; písanie reklamných textov; zostavova-
nie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; marketing; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; optima-
lizácia 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; prená-
jom 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 od-
hady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); faktoring; financovanie (služby); 
bankové hypotéky; finančné analýzy; finančné po-
radenstvo; spracovanie platieb kreditnými kartami; 
spracovanie platieb debetnými kartami; finančné 
informácie; informácie o poistení; vydávanie kre-
ditných kariet; bankové služby priamo k zákazní-
kom (homebanking); poskytovanie finančných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; fi-
nančný 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. 
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 systémov; 
zhotovovanie kópií počítačových programov; pre-
vod údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; hosťovanie na počítačo-
vých stránkach (webových stránkach); inštalácie 
počítačového softvéru; prevod (konverzia) počíta-
čových programov alebo údajov (nie fyzický); di-
gitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové mo-
nitorovanie počítačových systémov; poskytovanie 
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); zálo-
hovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie 
elektronických údajov; poskytovanie informácií  
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; poskytovanie 
počítačových technológií prostredníctvom interne-
tu (cloud computing); monitorovanie počítačových 
systémov na zisťovanie porúch; kódovanie údajov;  
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   3 - 2020 - SK (zapísané ochranné známky) 295 
 

monitorovanie počítačových systémov na zistenie 
neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 22.1.2020 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
  1197   95195 
5157B 111112B 
  5157 111112 
5157D 111112D 
  8542 103781 
19428 100381 
21601 154239 
22973 154412 
22974 154422 
22976 154350 
22977 154351 
22978 154414 
22980 154352 
23140 154860 
43898 159603 
43904 159656 
43951 159547 
44158 159717 
46973 161367 
51409 164521 
51517 164363 
51518 164364 
51520 164366 
51524 164370 
51566 164664 
51580 164504 
51682 164553 
56640 167618 
56764 167933 
56765 168134 
56928 167623 
56970 168301 
56972 168160 
56988 168000 
57039 167946 
57043 168116 
57060 167964 
57097 169110 
57098 169111 
57149 167968 
57153 168215 
57225 168085 
57229 168262 
57231 168398 
57437 168353 
57438 169044 
57439 168292 
57440 168294 
57441 169042 
57442 169043 
57443 168748 
57508 168951 
57509 168952 
57592 168553 
57594 168437 
57595 168440 
57596 168441 
57597 169038 
57598 168335 
57599 168562 
57603 168439 
57604 168507 
58478 169182 

58500 169230 
58516 169909 
58595 169280 
58668 169924 
58688 169152 
58689 169153 
59004 169314 
59052 168902 
59177 169906 
59179 169905 
59181 169912 
59184 169562 
59271 169889 
59272 169891 
59273 169890 
59306 169564 
59320 169884 
59699 175696 
60155 169825 
  1617-99 196292 
  2790-99 190088 
  2886-99 191378 
  2934-99 194787 
  3041-99 194984 
  3259-99 195707 
  3262-99 195708 
  3290-99 195710 
  3291-99 195182 
  3389-99 195218 
  3390-99 195219 
  3396-99 195225 
  3399-99 195228 
  3400-99 195229 
  3404-99 195232 
      32-2000 195516 
      40-2000 195520 
      55-2000 195529 
      56-2000 195530 
      57-2000 195531 
      58-2000 195532 
      86-2000 195622 
      95-2000 195816 
      96-2000 195817 
    123-2000 196301 
    124-2000 196302 
    131-2000 195540 
    200-2000 195643 
    209-2000 197855 
    272-2000 195724 
    281-2000 200933 
    282-2000 199636 
    379-2000 202106 
    380-2000 208968 
    381-2000 208973 
    382-2000 208969 
    383-2000 198678 
    384-2000 197489 
    385-2000 208970 
    386-2000 198679 
    387-2000 208971 
    388-2000 202107 
    389-2000 202108 
    390-2000 197490 

  391-2000 197491 
  392-2000 202109 
  393-2000 208974 
  396-2000 191730 
1012-2000 196134 
1052-2000 196386 
1090-2000 196251 
1102-2000 192497 
1417-2000 196771 
1444-2000 196549 
1654-2000 196858 
2015-2000 197383 
2363-2000 207329 
2717-2000 197246 
2843-2000 199650 
3105-2000 198720 
3245-2000 199285 
3735-2000 198370 
3736-2000 198371 
3196-2004 210902 
1386-2009 227167 
1412-2009 227781 
1600-2009 227416 
1682-2009 227648 
1736-2009 227808 
1747-2009 227811 
1827-2009 228035 
5819-2009 228674 
5833-2009 235685 
5834-2009 235686 
5887-2009 227735 
5928-2009 227747 
5930-2009 227749 
5962-2009 228423 
    32-2010 231329 
    42-2010 228020 
    51-2010 228023 
    67-2010 228031 
    94-2010 228056 
  104-2010 228063 
  107-2010 227919 
  111-2010 228424 
  122-2010 231185 
  133-2010 227929 
  134-2010 228137 
  151-2010 228143 
  195-2010 228076 
  201-2010 228157 
  213-2010 228165 
  221-2010 228427 
  234-2010 228678 
  277-2010 228275 
  307-2010 228189 
  317-2010 228217 
  322-2010 228218 
  400-2010 229312 
  489-2010 228594 
  499-2010 228466 
  500-2010 228467 
  563-2010 228356 
  564-2010 228357 
  610-2010 229043 
  612-2010 228363 

  619-2010 228366 
  641-2010 228500 
  703-2010 228549 
  755-2010 228554 
  756-2010 228555 
  794-2010 229097 
  795-2010 229098 
  796-2010 229099 
  797-2010 229100 
  837-2010 230768 
  889-2010 228945 
  903-2010 229461 
  931-2010 229070 
  951-2010 228729 
  981-2010 228731 
1123-2010 229406 
1144-2010 229931 
1145-2010 229114 
1146-2010 229115 
1152-2010 229119 
1228-2010 228869 
1273-2010 229276 
1274-2010 229277 
1361-2010 229285 
1400-2010 229540 
1402-2010 230420 
1458-2010 229505 
1496-2010 229339 
1606-2010 230135 
1806-2010 229993 
1821-2010 230454 
1822-2010 230455 
1840-2010 230172 
1841-2010 229837 
5015-2010 227955 
5029-2010 227963 
5038-2010 227971 
5042-2010 228280 
5045-2010 228282 
5046-2010 228283 
5047-2010 228284 
5048-2010 228285 
5052-2010 227972 
5053-2010 227973 
5070-2010 228290 
5073-2010 227976 
5074-2010 227977 
5077-2010 228969 
5125-2010 228240 
5143-2010 228241 
5168-2010 230697 
5169-2010 230698 
5278-2010 229294 
5279-2010 229295 
5280-2010 229296 
5286-2010 228403 
5319-2010 228525 
5321-2010 228886 
5322-2010 229171 
5615-2010 229391 
5634-2010 229516 
5635-2010 229517 
5637-2010 229393 
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(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
5638-2010 229394 
5660-2010 230204 
5718-2010 230333 

5787-2010 230350 
5806-2010 230227 
 

  270-2011 230735 
1677-2011 232396 
 

2283-2015 242668 
1256-2019 251232 

 
 

(111) 95195 
(151) 14.9.1920 
(156) 14.9.2020 
(180) 14.9.2030 
(210) 1197 
(220) 14.9.1920 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Lekárnické prípravky okrem liekov proti kva-

pavke. 

(540) Gelargin 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 100381 
(151) 22.11.1940 
(156) 22.11.2020 
(180) 22.11.2030 
(210) 19428 
(220) 22.11.1940 

 7 (511) 1, 5 
(511) 1 - Chemické výrobky na použitie v priemysle, 

vede, fotografii, poľnohospodárstve a lesníctve. 
5 - Liečivé a lekárnické prostriedky a prípravky, 
prípravky pre zubnú prax, drogy, chemické vý-
robky na lekárske účely, dezinfekčné prostried-
ky, dietetické a výživné prostriedky a prípravky. 

(540) Ferronat 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 103781 
(151) 3.7.1920 
(156) 3.7.2020 
(180) 3.7.2030 
(210) 8542 
(220) 3.7.1920 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Liečivo. 

(540) KORYLAN 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 111112 
(151) 5.11.1929 
(156) 5.11.2019 
(180) 5.11.2029 
(210) 5157 
(220) 5.11.1929 
 
 

 8 (511) 7, 12 
(511) 7 - Motory letecké. 

12 - Traktory a ich súčasti, motorové vozidlá všet-
kých druhov a ich súčiastky, s výnimkou osob-
ných a nákladných automobilov a ich modifikácií. 

(540) ŠKODA 
(550) slovná 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(740) Lorenc Lukáš, Mgr., Praha, CZ; 

 
 

(111) 111112B 
(151) 5.11.1929 
(156) 5.11.2019 
(180) 5.11.2029 
(210) 5157B 
(220) 5.11.1929 

 7 (511) 7 
(511) 7 - Motory elektrické (s výnimkou elektrických 

motorov do dopravných prostriedkov), súčasti le-
teckých motorov. 

(540) ŠKODA 
(550) slovná 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(740) Lorenc Lukáš, Mgr., Praha, CZ; 

 
 

(111) 111112D 
(151) 5.11.1929 
(156) 5.11.2019 
(180) 5.11.2029 
(210) 5157D 
(220) 5.11.1929 

 10 (511) 7 
(511) 7 - Motory elektrické do dopravných prostried-

kov (s výnimkou elektrických motorov do auto-
mobilov) a ich súčasti. 

(540) ŠKODA 
(550) slovná 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(740) Lorenc Lukáš, Mgr., Praha, CZ; 

 
 

(111) 154239 
(151) 27.4.1960 
(156) 14.3.2020 
(180) 14.3.2030 
(210) 21601 
(220) 14.3.1960 

 7 (511) 3, 29 
(510) Jedlé oleje a tuky, mydlá, mydlové prášky, sapo-

nátové pracie prostriedky. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 154350 
(151) 26.8.1960 
(156) 3.8.2020 
(180) 3.8.2030 
(210) 22976 
(220) 3.8.1960 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Mydlo. 

(540) KONVALINKA 
(550) slovná 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 154351 
(151) 26.8.1960 
(156) 3.8.2020 
(180) 3.8.2030 
(210) 22977 
(220) 3.8.1960 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Mydlo. 

(540) KLINČEKY 
(550) slovná 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 154352 
(151) 26.8.1960 
(156) 3.8.2020 
(180) 3.8.2030 
(210) 22980 
(220) 3.8.1960 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Mydlo. 

(540) PENOL 
(550) slovná 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 154412 
(151) 14.10.1960 
(156) 3.8.2020 
(180) 3.8.2030 
(210) 22973 
(220) 3.8.1960 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Mydlo. 

(540) CITRONELL 
(550) slovná 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 154414 
(151) 14.10.1960 
(156) 3.8.2020 
(180) 3.8.2030 
(210) 22978 
(220) 3.8.1960 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Pracie prostriedky rôznych druhov. 

(540) PALMATON 
(550) slovná 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 154422 
(151) 24.10.1960 
(156) 3.8.2020 
(180) 3.8.2030 
(210) 22974 
(220) 3.8.1960 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Mydlo. 

(540) HAVANA 
(550) slovná 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 154860 
(151) 30.3.1961 
(156) 21.10.2020 
(180) 21.10.2030 
(210) 23140 
(220) 21.10.1960 

 7 (511) 6 
(511) 6 - Plastický materiál na ukladanie a obloženie pri 

drviacich strojoch. 

(540) NORDBAK 
(550) slovná 
(732) Henkel IP & Holding GmbH, Henkelstrasse 67, 

40589 Düsseldorf, DE; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 159547 
(151) 16.2.1970 
(156) 29.1.2020 
(180) 29.1.2030 
(210) 43951 
(220) 29.1.1970 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra-

votnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých, 
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na 
plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dezin-
fekčné prostriedky, prostriedky herbicídne a insek-
ticídne, prostriedok na hubenie rastlinných a živo-
číšnych škodcov, antiparazitné látky. 

(540) AVADEX 
(550) slovná 
(732) Gowan Crop Protection Limited, Highlands Hou-

se Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, 
Berkshire RG7 1NT, GB; 

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

 
 

(111) 159603 
(151) 16.3.1970 
(156) 9.1.2020 
(180) 9.1.2030 
(210) 43898 
(220) 9.1.1970 

 7 (511) 1, 5, 32 
(510) Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel, 

umelé a syntetické živice, chemikálie na konzer-
vovanie potravín. Výrobky lekárenské, zverolekár-
ske a zdravotnícke; liečivá pre ľudí a zvieratá; vý-
robky dietetické pre deti a chorých; náplasti, obvä-
zový materiál; dezinfekčné prostriedky s výnim-
kou dezinfekčných prostriedkov na viazanie pra-
chu; prostriedky na ničenie burín a živočíšnych 
škodcov; medicinálne vína. Sýtené vody minerál-
ne (nie prírodné), medicinálne nápoje, šumivé ná-
poje, nealkoholické osviežujúce nápoje z ovocia, 
sirupy na farmaceutické účely a na prípravu neal-
koholických nápojov. 

(540) STOMARAN 
(550) slovná 
(732) LEROS, spol. s r. o., U Národní galerie 470, 150 00 

Praha 5 - Zbraslav, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 159656 
(151) 8.4.1970 
(156) 13.1.2020 
(180) 13.1.2030 
(210) 43904 
(220) 13.1.1970 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Mydlá, pracie a čistiace prostriedky. 

(540) KAMILA 
(550) slovná 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 
 

(111) 159717 
(151) 7.5.1970 
(156) 27.3.2020 
(180) 27.3.2030 
(210) 44158 
(220) 27.3.1970 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Rastlinné jedlé tuky. 

(540) PALMAS 
(550) slovná 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 161367 
(151) 2.5.1973 
(156) 14.4.2020 
(180) 14.4.2030 
(210) 46973 
(220) 14.4.1970 

 7 (511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
(510) Služby: propagačné a pomocné pri prevádzke a ob-

chode, poisťovníctvo a financie, stavebníctvo, vy-
konávanie opráv a údržba, výmena správ (rozhlas, 
televízia a pod.), doprava a skladovanie, spracova-
nie materiálov (napr. pokovovanie, chrómovanie, 
rezanie, hobľovanie, mletie a pod.), vzdelávanie  
a zábava, rôzne služby nezaradené v iných triedach, 
najmä hotelierstvo, príprava jedál, spoločné stra-
vovanie a pod. 

(540) SAAB 
(550) slovná 
(732) Saab AB, Linköping, SE; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 164363 
(151) 8.4.1980 
(156) 12.2.2020 
(180) 12.2.2030 
(210) 51517 
(220) 12.2.1980 

 7 (511) 16, 35, 37, 38, 42 
(510) Fotografické, tlačiarenské a nakladateľské výrob-

ky, propagačný materiál, najmä propagačné tlačo-
viny, brožúry, prospekty; projekcia a inštalácia za-
riadení na výstavy a veľtrhy; inzertná a reklamná 
činnosť; usporiadanie veľtrhov a výstav, usporia-
danie oficiálnych českých a slovenských účastí na 
medzinárodných veľtrhoch a podobných podni-
koch v zahraničí, koordinovanie účasti českých  
a slovenských podnikov a organizácií na zahranič-
ných veľtrhoch a výstavách a zriaďovanie vzor-
kovní v zahraničí, zaisťovanie spravodajskej čin-
nosti pre české a slovenské oznamovacie pros-
triedky. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 164364 
(151) 8.4.1980 
(156) 12.2.2020 
(180) 12.2.2030 
(210) 51518 
(220) 12.2.1980 

 7 (511) 16, 35, 37, 38, 42 
(510) Fotografické, tlačiarenské a nakladateľské výrob-

ky, propagačný materiál, najmä propagačné tlačo-
viny, brožúry, prospekty; projekcia a inštalácia za-
riadení na výstavy a veľtrhy; inzertná a reklamná 
činnosť; usporiadanie veľtrhov a výstav, usporia-
danie oficiálnych českých a slovenských účastí na 
medzinárodných veľtrhoch a podobných podni-
koch v zahraničí, koordinovanie účasti českých  
a slovenských podnikov a organizácií na zahranič-
ných veľtrhoch a výstavách a zriaďovanie vzor-
kovní v zahraničí, zaisťovanie spravodajskej čin-
nosti pre české a slovenské oznamovacie pros-
triedky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 164366 
(151) 8.4.1980 
(156) 12.2.2020 
(180) 12.2.2030 
(210) 51520 
(220) 12.2.1980 

 7 (511) 16, 35, 37, 38, 42 
(510) Fotografické, tlačiarenské a nakladateľské výrob-

ky, propagačný materiál, najmä propagačné tlačo-
viny, brožúry, prospekty; projekcia a inštalácia za-
riadení na výstavy a veľtrhy; inzertná a reklamná 
činnosť; usporiadanie veľtrhov a výstav, usporia-
danie oficiálnych českých a slovenských účastí na 
medzinárodných veľtrhoch a podobných podni-
koch v zahraničí, koordinovanie účasti českých  
a slovenských podnikov a organizácií na zahranič-
ných veľtrhoch a výstavách a zriaďovanie vzor-
kovní v zahraničí, zaisťovanie spravodajskej čin-
nosti pre české a slovenské oznamovacie pros-
triedky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 164370 
(151) 8.4.1980 
(156) 12.2.2020 
(180) 12.2.2030 
(210) 51524 
(220) 12.2.1980 

 7 (511) 16, 35, 37, 38, 42 
(510) Fotografické, tlačiarenské a nakladateľské výrob-

ky, propagačný materiál, najmä propagačné tlačo-
viny, brožúry, prospekty; projekcia a inštalácia za-
riadení na výstavy a veľtrhy; inzertná a reklamná 
činnosť; usporiadanie veľtrhov a výstav, usporia-
danie oficiálnych českých a slovenských účastí na 
medzinárodných veľtrhoch a podobných podni-
koch v zahraničí, koordinovanie účasti českých  
a slovenských podnikov a organizácií na zahranič-
ných veľtrhoch a výstavách a zriaďovanie vzor-
kovní v zahraničí, zaisťovanie spravodajskej čin-
nosti pre české a slovenské oznamovacie pros-
triedky. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 164504 
(151) 30.9.1980 
(156) 18.3.2020 
(180) 18.3.2030 
(210) 51580 
(220) 18.3.1980 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Com-

pany, 5 Eastgate Road, Eastgate Business Park, Lit-
tle Island, Co. Cork, IE; 

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

 
 

(111) 164521 
(151) 17.9.1980 
(156) 20.11.2019 
(180) 20.11.2029 
(210) 51409 
(220) 20.11.1979 

 7 (511) 18, 25, 28 
(510) Plážové tašky, tašky na tenis, športové vaky, lodné 

vaky, plecniaky, tašky cez plece, peňaženky na 
opasku, pojazdné tašky, tašky na kemping, viacú-
čelové tašky, školské tašky, nákupné tašky, ces-
tovné tašky, aktovky, tašky pre reportérov, cestov-
né batožiny, vaky, diplomatky, toaletné kufríky, 
kazety na doklady, sieťka na lopty, škatule na 
obuv, kabelky, kufre, dáždniky, obaly na dáždni-
ky, športové oblečenie, najmä lyžiarske oblečenie, 
bejzbalové dresy, kúpacie obleky, golfové obleče- 
 

 

 nie, futbalové dresy, oblečenie pre bežcov, športo-
vé kazajky, vetrovky, čiapky, pančuchy, svetre, 
košele na pólo, nohavice, krátke nohavice, vesty, 
vlnené vesty, vreckovky, ponožky, palčiaky a ru-
kavice, výrobky na šport zahŕňajúce golfové va-
ky, gumové podložky používané pri golfe, vosky 
na lyže, lyže, lyžiarske rukavice a palčiaky, prí-
slušenstvo k lyžiam, tenisové rakety, tenisové 
súpravy, kúpacie čiapky, plavecké okuliare, 
plutvy na plávanie, plaváky na kúpaliská. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Descente Ltd., 11-3, Dogashiba 1-chome, Tenno-

ji-ku, Osaka, JP; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 164553 
(151) 11.10.1980 
(156) 23.5.2020 
(180) 23.5.2030 
(210) 51682 
(220) 23.5.1980 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Jedlé oleje a tuky. 

(540) PALMELA 
(550) slovná 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 164664 
(151) 27.1.1981 
(156) 5.3.2020 
(180) 5.3.2030 
(210) 51566 
(220) 5.3.1980 

 7 (511) 7, 16, 17 
(510) Baliace stroje, najmä také, ktoré sú určené na vý-

robu obalov naplnených tekutým tovarom; obaly, 
najmä obaly z papiera, lepenky, plastov a kombi-
nácií týchto materiálov. 

(540) TETRA PAK 
(550) slovná 
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S. A., Avenue 

Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, 

SK; 
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(111) 167618 
(151) 20.3.1990 
(156) 2.11.2019 
(180) 2.11.2029 
(210) 56640 
(220) 2.11.1989 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Syntetické lisovacie živice. 

(540) CELANEX 
(550) slovná 
(732) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION, 

Dallas, Texas, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167623 
(151) 20.3.1990 
(156) 1.2.2020 
(180) 1.2.2030 
(210) 56928 
(220) 1.2.1990 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Kakao, čokoláda, čokoládové a nečokoládo-

vé cukrovinky, polotovary a žuvačky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Mondelez Slovakia Intellectual Property s.r.o., 

Račianska 44, 832 42 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 167933 
(151) 20.9.1990 
(156) 20.12.2019 
(180) 20.12.2029 
(210) 56764 
(220) 20.12.1989 

 7 (511) 39 
(511) 39 - Služby v oblasti dopravy a skladovania, naj-

mä odoberanie, doprava a doručovanie obálok, ba-
líčkov, škatúľ a nákladov pomocou pozemných 
vozidiel a letadiel. 

(540) FEDEX 
(550) slovná 
(732) Federal Express Corporation, 3620 Hacks Cross 

Road, Building B, Third Floor, Memphis, TN 
38125, US; 

(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 167946 
(151) 25.9.1990 
(156) 28.2.2020 
(180) 28.2.2030 
(210) 57039 
(220) 28.2.1990 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Žuvačky, cukrovinky. 
 
 
 

(540) BUBBALOO 
(550) slovná 
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 

Avenue, East Hanover, NJ 07936, US; 
 
 

(111) 167964 
(151) 9.10.1990 
(156) 1.3.2020 
(180) 1.3.2030 
(210) 57060 
(220) 1.3.1990 

 7 (511) 2 
(511) 2 - Farby a emaily. 

(540) IMLAR 
(550) slovná 
(732) Coatings Foreign IP Co. LLC, c/o The Corpora-

tion Trust Company, Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
US; 

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

 
 

(111) 167968 
(151) 10.10.1990 
(156) 16.3.2020 
(180) 16.3.2030 
(210) 57149 
(220) 16.3.1990 

 7 (511) 10 
(511) 10 - Prístroje a nástroje lekárske, chirurgické a zve-

rolekárske. 

(540) BABYHALER 
(550) slovná 
(732) GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 

Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 168000 
(151) 31.10.1990 
(156) 14.2.2020 
(180) 14.2.2030 
(210) 56988 
(220) 14.2.1990 

 7 (511) 9, 16, 21, 25, 28 
(511) 9 - Hrané filmy a televízne filmy zahrnujúce čin-

nosť živých bytostí a/alebo animované kreslené 
filmy, vopred nahraté záznamy, najmä nahraté 
platne a náhraté audio- a audio-videopásky, kazety 
a disky, filmové klipy vrátane kaziet používané na 
ručné čítacie prístroje alebo projektory, videohry, 
audiopásky a videopásky na plejbek a záznamové 
zariadenia, radiá. 
16 - Tlačoviny, noviny a periodiká, humoristické 
knihy, knihy, papiernické výrobky vrátane kance-
lárskych potrieb, bloky a iný materiál na písanie, 
ceruzky, popisovače a farebné ceruzky, kriedy  
a kriedové ceruzky, obtlačky a tepelné obtlačky, 
postery a fotografie, inštrukčný a výučbový mate-
riál, papiernický tovar, dekoračný tovar. 
21 - Keramický a hlinený tovar, najmä džbániky, 
misy a ďalší riad, keramické a porcelánové sošky, 
drobný tovar pre domácnosť a osobné módne do-
plnky. 
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25 - Oblečenie vrátane športových oblekov pre 
mužov, ženy a deti; klobúky, šatky, pásiky a ďal-
šie doplnky oblečenia zahrnuté v triede; nočná bie-
lizeň; topánky, črievičky a domáca obuv, plavky, 
spodná bielizeň a luxusná dámska bielizeň, panču-
chový tovar. 
28 - Hračky, bábiky, hry a ďalšie veci na hranie, 
figuríny z plastov, dreva, gumy, porcelánu alebo 
iného materiálu, hračky - vozidlá a nákladné vozy, 
hračky - strelné zbrane, hračky - klobúky; elektro-
nické prístroje na zábavu s videodisplejom alebo 
bez neho a hry pomocou počítača, vybavenie  
a prístroje na rekreáciu, vypchané plyšové bábiky 
a figuríny z látky, kožušiny a ďalších materiálov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., 

Burbank, CA 91522, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 168085 
(151) 20.12.1990 
(156) 29.3.2020 
(180) 29.3.2030 
(210) 57225 
(220) 29.3.1990 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Automobily určené pre viac ako 6 dospelých 

osôb. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, No. 

2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Ka-
nagawa-ken, JP; 

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

(111) 168116 
(151) 29.12.1990 
(156) 28.2.2020 
(180) 28.2.2030 
(210) 57043 
(220) 28.2.1990 

 7 (511) 7, 9 
(510) Nástroje s elektrickým pohonom, najmä hobľo-

vačky, kotúčové píly, malé píly, reťazové píly, pá-
sové píly, vykružovacie píly, píly s priamočiarym 
pohybom nástroja, rezačky, skracovacie stroje, 
drážkovacie frézy, horné frézovačky a stolové re-
začky, vŕtačky, kvapalinové miešačky, vŕtacie kla- 
 

 divá, rotačné kovacie stroje, nárazové a demolačné 
kladivá, drviče, zhrnovače, nárazové kľúče, skrut-
kovače, krájače, nožnice, diskové brúsky, kotúčo-
vé brúsky, minibrúsky, kameňové brúsky a stolové 
brúsky, ostriace brúsky a brúsky nožov, diskové 
pieskovače a leštiče, hobľovačky betónov, pásové 
pieskovače, orbitálne pieskovače, pieskovače s dvo-
jakým chodom a obrábacie pieskovače, fukáre  
a vysávače, ako aj súčiastky a príslušenstvá týchto 
strojov. Drevoobrábacie stroje, najmä spojovacie 
stroje, hobľovacie spojovacie stroje, stolové píly, 
pásové píly, reťazové dlabačky, podporné valco-
vacie stroje, súčasti a príslušenstvá týchto strojov. 
Bezšnúrové elektrické nástroje, najmä vŕtačky, vŕ-
tacie súpravy so skrutkovačmi, cirkulárky, vykru-
žovacie píly, rezačky skla, brúsky, vysávače, re-
začky krovia, súčiastky a príslušenstvá týchto stro-
jov. Pneumatické nástroje, najmä pneumatické 
spínacie pištole, pneumatické zbíjačky, pneuma-
tické kompresory, súčasti a príslušenstvá týchto 
strojov. Prenosné elektrické generátory na benzí-
nový pohon, súčasti a príslušenstvá týchto strojov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Makita Corporation, Anjo-shi, Aichi-ken, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 168134 
(151) 18.1.1991 
(156) 20.12.2019 
(180) 20.12.2029 
(210) 56765 
(220) 20.12.1989 

 7 (511) 39 
(511) 39 - Služby v oblasti dopravy a skladovania, naj-

mä odoberanie, doprava a doručovanie obálok, ba-
líčkov, škatúľ a nákladov pomocou pozemných 
vozidiel a lietadiel. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Federal Express Corporation, 3620 Hacks Cross 

Road, Building B, Third Floor, Memphis, TN 
38125, US; 

(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 168160 
(151) 20.1.1991 
(156) 9.2.2020 
(180) 9.2.2030 
(210) 56972 
(220) 9.2.1990 

 7 (511) 1, 5 
(510) Súbory mikrotestov na rutinné určenie a identifi-

káciu baktérií a bakteriálnych skupín v mikrobio-
logických laboratóriách a prevádzkach v zdra-
votníctve, humánnej a veterinárnej medicíne, po-
travinárskych prevádzkach a úpravniach vody. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, Řečkovi-

ce, 621 00 Brno, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 168215 
(151) 27.3.1991 
(156) 16.3.2020 
(180) 16.3.2030 
(210) 57153 
(220) 16.3.1990 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Cukrárske výrobky. 

(540) HALLS 
(550) slovná 
(732) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 

Avenue, East Hanover, NJ 07936, US; 
 
 

(111) 168262 
(151) 25.4.1991 
(156) 29.3.2020 
(180) 29.3.2030 
(210) 57229 
(220) 29.3.1990 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Tričká. 

(540) BEEFY 
(550) slovná 
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East 

Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, US; 

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

 
 

(111) 168292 
(151) 30.4.1991 
(156) 3.5.2020 
(180) 3.5.2030 
(210) 57439 
(220) 3.5.1990 

 7 (511) 30, 37, 42 
(510) Obložené chlebíčky, mäsové sendviče, bravčové 

sendviče, rybie sendviče, kuracie sendviče, su-
šienky, chlieb, koláče, pečivo, čokoláda, káva, ká-
vové náhradky, čaj, horčica, ovsené vločky, cestá, 
omáčky, korenie, cukor, cukrovinky. Služby pos-
kytované v reštauráciách a iných zariadeniach po-
dávajúcich pokrmy a nápoje pripravené na kon-
zumáciu, ako aj pri predaji a ponuke pokrmových 
špecialít, príprava pokrmov podávaných cez ulicu, 
služby poskytované pri navrhovaní, stavbe, vyba-
vovaní a prevádzke reštaurácií a podobných zaria-
dení. 

(540) McDONALDLAND 
(550) slovná 
 
 

(732) McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter Street, 
Chicago, Illinois 60607, US; 

(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 168294 
(151) 30.4.1991 
(156) 3.5.2020 
(180) 3.5.2030 
(210) 57440 
(220) 3.5.1990 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Obložené chlebíčky, mäsové sendviče, brav-

čové sendviče, rybie sendviče, kuracie sendviče, 
sušienky, chlieb, koláče, pečivo, čokoláda, káva, 
kávové náhradky, čaj, horčica, ovsené vločky, 
cestá, omáčky, korenie, cukor, cukrovinky. 

(540) McNUGGETS 
(550) slovná 
(732) McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter Street, 

Chicago, Illinois 60607, US; 
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 168301 
(151) 13.5.1991 
(156) 9.2.2020 
(180) 9.2.2030 
(210) 56970 
(220) 9.2.1990 

 7 (511) 1, 2, 16, 17, 19, 35, 37, 42 
(510) Nerastné omietky, omietky z plastických hmôt; 

vnútorné a vonkajšie nátery na nerastnej báze ale-
bo na báze plastických hmôt, tmeliace a lepiace 
hmoty na nerastnej báze alebo na báze plastických 
hmôt; farby; marketing, prieskum a analýzy trhu, 
reklama; stavebné a konštrukčné plánovanie a po-
radenstvo, zostavovanie zoznamu výkonov a slu-
žieb, technické preskúmanie príčin škôd a podáva-
nie technických posudkov, úprava veľtrhových 
stánkov. 

(540) ISPO 
(550) slovná 
(732) STO SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, 79780 

Stühlingen, DE; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 168335 
(151) 28.5.1991 
(156) 28.5.2020 
(180) 28.5.2030 
(210) 57598 
(220) 28.5.1990 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Týždenné časopisy. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
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(111) 168353 
(151) 28.5.1991 
(156) 3.5.2020 
(180) 3.5.2030 
(210) 57437 
(220) 3.5.1990 

 7 (511) 25, 37, 42 
(510) Detské oblečenie. Služby poskytované v reštau-

ráciách a iných zariadeniach podávajúcich pokr-
my a nápoje pripravené na konzumáciu, ako aj 
pri predaji a ponuke pokrmových špecialít, príp-
rava pokrmov podávaných cez ulicu, služby pos-
kytované pri navrhovaní, stavbe, vybavovaní  
a prevádzke reštaurácií a podobných zariadení. 

(540) McKIDS 
(550) slovná 
(732) McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter Street, 

Chicago, Illinois 60607, US; 
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 168398 
(151) 20.6.1991 
(156) 29.3.2020 
(180) 29.3.2030 
(210) 57231 
(220) 29.3.1990 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Košele, tričká, šortky, spodky, ponožky, tenké 

bundy, tenké tepláky, slipy, boxerské šortky, teplá 
spodná bielizeň, trikotový tovar, pančuchy, vesty, 
spodné nohavičky a obuv. 

(540) HANES 
(550) slovná 
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East 

Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, US; 

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

 
 

(111) 168437 
(151) 4.7.1991 
(156) 28.5.2020 
(180) 28.5.2030 
(210) 57594 
(220) 28.5.1990 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Časopisy. 

(540) MADEMOISELLE 
(550) slovná 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 168439 
(151) 4.7.1991 
(156) 28.5.2020 
(180) 28.5.2030 
(210) 57603 
(220) 28.5.1990 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Časopisy a neperiodické publikácie. 
 
 

(540) 

  
(550) obrazová 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 168440 
(151) 4.7.1991 
(156) 28.5.2020 
(180) 28.5.2030 
(210) 57595 
(220) 28.5.1990 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Magazíny pre ženy zaoberajúce sa podmien-

kami zdravia z hľadiska všetkých jeho aspektov. 

(540) SELF 
(550) slovná 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 168441 
(151) 4.7.1991 
(156) 28.5.2020 
(180) 28.5.2030 
(210) 57596 
(220) 28.5.1990 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Časopisy venujúce sa literatúre, umeniu, po-

litike a zábave. 

(540) VANITY FAIR 
(550) slovná 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 168507 
(151) 16.9.1991 
(156) 28.5.2020 
(180) 28.5.2030 
(210) 57604 
(220) 28.5.1990 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Časopisy pre mužov zaoberajúce sa módou, 

umením a ďalšími oblasťami záujmov. 

(540) GQ 
(550) slovná 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
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(111) 168553 
(151) 28.8.1991 
(156) 28.5.2020 
(180) 28.5.2030 
(210) 57592 
(220) 28.5.1990 

 7 (511) 42 
(511) 42 - Reštauračné služby. 

(540) SUBWAY 
(550) slovná 
(732) Subway IP LLC., 8400 NW 36th Street, Suite 530, 

Doral, FL 33166, US; 
(740) Glatzová & Co., s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 168562 
(151) 29.8.1991 
(156) 28.5.2020 
(180) 28.5.2030 
(210) 57599 
(220) 28.5.1990 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Časopisy zaoberajúce sa životným štýlom  

a cestovaním. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 168748 
(151) 22.10.1991 
(156) 3.5.2020 
(180) 3.5.2030 
(210) 57443 
(220) 3.5.1990 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Obložené chlebíčky, mäsové sendviče, rybie 

sendviče. 

(540) FILET-O-FISH 
(550) slovná 
(732) McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter Street, 

Chicago, Illinois 60607, US; 
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 168902 
(151) 18.11.1991 
(156) 23.10.2020 
(180) 23.10.2030 
(210) 59052 
(220) 23.10.1990 
(450) 11.10.1995 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža a ryžové výrob-

ky, kávové náhradky, obilniny a obilné prípravky, 
chlieb, sušienky, koláče, torty a cukrárske výrob-
ky, bonbóny, bonbónové tyčinky, müsli tyčinky,  
 

 čokoláda a čokoládové výrobky, tekutá čokoláda, 
nelekárske bonbóny, mrazené lízanky, zmrzliny  
a mrazené sladkosti, nápoje v prášku, detské výži-
vy, potraviny a suroviny na prípravu hotových je-
dál a omáčok, pokiaľ sú zaradené do tejto triedy, 
minerálne a šumivé vody a iné nealkoholické ná-
poje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné 
prípravky na výrobu nápojov. 

(540) MILKY WAY 
(550) slovná 
(732) Mars Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zá-

konov štátu Delaware, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 168951 
(151) 9.12.1991 
(156) 17.5.2020 
(180) 17.5.2030 
(210) 57508 
(220) 17.5.1990 

 7 (511) 16, 35, 37, 38, 42 
(510) Fotografické, tlačiarenské a nakladateľské výrob-

ky, propagačný materiál, najmä propagačné tlačo-
viny, brožúry, prospekty, projekcie a inštalácie za-
riadení na výstavy a veľtrhy, inzertná a reklamná 
činnosť, usporadúvanie veľtrhov a výstav, uspora-
dúvanie oficiálnych česko-slovenských účastí na 
medzinárodných veľtrhoch a podobných podni-
koch v zahraničí, koordinovanie česko-slovenských 
podnikov a organizácií na zahraničných veľtrhoch 
a výstavách a zriaďovanie vzorkovní v zahraničí, 
zaisťovanie spravodajskej činnosti pre česko-sloven-
ské oznamovacie prostriedky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 168952 
(151) 9.12.1991 
(156) 17.5.2020 
(180) 17.5.2030 
(210) 57509 
(220) 17.5.1990 

 7 (511) 16, 35, 37, 38, 42 
(510) Fotografické, tlačiarenské a nakladateľské výrob-

ky, propagačný materiál, najmä propagačné tlačo-
viny, brožúry, prospekty, projekcie a inštalácie za-
riadení na výstavy a veľtrhy, inzertná a reklamná 
činnosť, usporadúvanie veľtrhov a výstav, uspora-
dúvanie oficiálnych česko-slovenských účastí na 
medzinárodných veľtrhoch a podobných podni-
koch v zahraničí, koordinovanie česko-slovenských 
podnikov a organizácií na zahraničných veľtrhoch 
a výstavách a zriaďovanie vzorkovní v zahraničí, 
zaisťovanie spravodajskej činnosti pre česko-sloven-
ské oznamovacie prostriedky. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 169038 
(151) 20.12.1991 
(156) 28.5.2020 
(180) 28.5.2030 
(210) 57597 
(220) 28.5.1990 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Časopisy zaoberajúce sa súčasným umením, 

sociálnymi a kultúrnymi udalosťami. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 169042 
(151) 20.12.1991 
(156) 3.5.2020 
(180) 3.5.2030 
(210) 57441 
(220) 3.5.1990 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Obložené chlebíčky, mäsové sendviče, brav-

čové sendviče, rybie sendviče, kuracie sendviče, 
sušienky, chlieb, koláče, pečivo, čokoláda, káva, 
kávové náhradky, čaj, horčica, ovsené vločky, 
cestá, omáčky, korenie, cukor, cukrovinky. 

(540) McCHICKEN 
(550) slovná 
(732) McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter Street, 

Chicago, Illinois 60607, US; 
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 169043 
(151) 20.12.1991 
(156) 3.5.2020 
(180) 3.5.2030 
(210) 57442 
(220) 3.5.1990 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Obložené chlebíčky, mäsové sendviče, brav-

čové sendviče, rybie sendviče, kuracie sendviče, 
sušienky, chlieb, koláče, pečivo, čokoláda, káva, 
kávové náhradky, čaj, horčica, ovsené vločky, ces-
tá, omáčky, korenie, cukor, cukrovinky. 

 
 

(540) McMUFFIN 
(550) slovná 
(732) McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter Street, 

Chicago, Illinois 60607, US; 
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 169044 
(151) 20.12.1991 
(156) 3.5.2020 
(180) 3.5.2030 
(210) 57438 
(220) 3.5.1990 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Obložené chlebíčky, mäsové sendviče, brav-

čové sendviče, rybie sendviče, kuracie sendviče, 
sušienky, chlieb, koláče, pečivo, čokoláda, káva, 
kávové náhradky, čaj, horčica, ovsené vločky, ces-
tá, omáčky, korenie, cukor, cukrovinky. 

(540) McBURGER 
(550) slovná 
(732) McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter Street, 

Chicago, Illinois 60607, US; 
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 169110 
(151) 15.1.1992 
(156) 8.3.2020 
(180) 8.3.2030 
(210) 57097 
(220) 8.3.1990 

 7 (511) 6, 12, 17 
(510) Vozidlá, ich súčasti a fitingy kovové, fitingy ne-

kovové. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Takat-

suka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka- 
-ken, JP; 

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

(111) 169111 
(151) 15.1.1992 
(156) 8.3.2020 
(180) 8.3.2030 
(210) 57098 
(220) 8.3.1990 

 7 (511) 6, 12, 17 
(510) Vozidlá, ich súčasti a fitingy kovové, fitingy ne-

kovové. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
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(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Takat-
suka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka- 
-ken, JP; 

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

(111) 169152 
(151) 8.1.1992 
(156) 21.9.2020 
(180) 21.9.2030 
(210) 58688 
(220) 21.9.1990 

 7 (511) 31 
(511) 31 - Živé zvieratá, krmivá pre zvieratá, krmivá pre 

vtáctvo a ryby, slad, sépiové kosti (určené pre vtác-
tvo), kosti pre psov; stelivo pre zvieratá; čerstvé 
ovocie a zelenina, zemiaky a prípravky z týchto 
produktov upravené ako prísady do potravín. 

(540) MARKIES 
(550) slovná 
(732) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa záko-

nov štátu Delaware, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 169153 
(151) 8.1.1992 
(156) 21.9.2020 
(180) 21.9.2030 
(210) 58689 
(220) 21.9.1990 
(450) 11.10.1995 

 7 (511) 31 
(511) 31 - Živé zvieratá, krmivá pre zvieratá, krmivá pre 

vtáctvo a ryby, slad, sépiové kosti (určené pre 
vtáctvo), kosti pre psov; stelivo pre zvieratá; čer-
stvé ovocie a zelenina, zemiaky a prípravky z tých-
to produktov upravené ako prísady do potravín. 

(540) SCHMACKOS 
(550) slovná 
(732) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa záko-

nov štátu Delaware, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 169182 
(151) 29.1.1992 
(156) 3.9.2020 
(180) 3.9.2030 
(210) 58478 
(220) 3.9.1990 
(450) 5.11.1997 

 7 (511) 29, 30 
(510) Hotové predkrmy z nátierok, zeleniny alebo mäsa. 

(540) MIRACOLI 
(550) slovná 
(732) Mars Belgium N.V., Kleine Kloosterstraat 8, 

1932 St. Stevens-Woluwe, BE; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 
 
 
 

(111) 169230 
(151) 29.2.1992 
(156) 4.9.2020 
(180) 4.9.2030 
(210) 58500 
(220) 4.9.1990 

 7 (511) 31 
(511) 31 - Živé zvieratá, krmivá pre zvieratá, krmivá pre 

vtáctvo a ryby, slad, sépiové kosti (určené pre 
vtáctvo), kosti pre psov; stelivo pre zvieratá; čer-
stvé ovocie a zelenina, zemiaky a prípravky z tých-
to produktov upravené ako prísady do potravín. 

(540) CATSAN 
(550) slovná 
(732) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa záko-

nov štátu Delaware, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 169280 
(151) 29.2.1992 
(156) 13.9.2020 
(180) 13.9.2030 
(210) 58595 
(220) 13.9.1990 
(450) 11.10.1995 

 7 (511) 3, 5, 6, 16, 18, 20, 21, 28, 31 
(510) Mydlá, saponátové a šampónové prostriedky pre 

zvieratá, veterinárne prípravky a látky určené rov-
nako na liečbu vtáctva a rýb, nelekárske prísady 
do potravín, dezinfekčné prostriedky, fungicídy, 
pesticídy na použitie pre domáce zvieratá a doby-
tok, rovnako vo forme múčok, postrekov alebo 
krúžkov, liečivé šampóny a saponátové prostried-
ky na použitie pre zvieratá, reťaze, retiazky a za-
kotvovacie zariadenia na reťaze a retiazky z ume-
lých kovov a ich zliatin, zvončeky a obojky pre 
zvieratá, dvierka a dverové sklápacie dosky z ume-
lých kovov a ich zliatin do stajní a klietok, najmä 
určené pre domáce zvieratá; publikácie všetkých 
druhov, najmä súvisiace s domácimi zvieratami, 
zvieratami, vtáctvom a rybami; v piesku obaľova-
ný papier na použitie do klietok pre zvieratá; akvá-
riá a ich časti (pokiaľ sú obsiahnuté v tr. 16); kon-
tajnery vyrobené z lepenky (taktiež vybavené vo-
dotesnou vrstvou) na prepravu zvierat a rýb; oboj-
ky pre zvieratá a postroje pre zvieratá (pokiaľ pat-
ria do tr. 18); vôdzky, náhubky, povlaky, prikrýv-
ky a hune pre zvieratá; nepožívateľné hračky pre 
zvieratá na žutie a hryzenie; rohože a prikrývky 
pre domáce zvieratá, kóje na hniezdenie; identifi-
kačné puzdrá; misky a krúžky pre vtáctvo a domá-
ce zvieratá; kefy, hrebene, priehradky na odpadky 
a kontajnery na vodu pre domáce zvieratá; klietky 
pre vtáctvo a iné klietky pre zvieratá, ako aj ich 
časti; povlaky na klietky pre zvieratá, nádobky pre 
vtáctvo, umelé vajíčka do hniezd, hračky pre do-
máce zvieratá, vtáctvo a ryby; živé zvieratá; zvie-
racie krmivá, krmivá pre vtáctvo a ryby, slad, sé-
piové kosti (určené pre vtáctvo), kosti pre psov; 
stelivo pre zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina, ze-
miaky a prípravky z týchto produktov upravené 
ako prísady do potravín. 
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(540) WALTHAM 
(550) slovná 
(732) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa záko-

nov štátu Delaware, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 169314 
(151) 24.2.1992 
(156) 17.10.2020 
(180) 17.10.2030 
(210) 59004 
(220) 17.10.1990 
(450) 11.10.1995 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, ryža a ryžové výrobky, ká-

vové náhradky, obilniny a obilné prípravky, chlieb, 
sušienky, koláče, torty a cukrárske výrobky, bon-
bóny, bonbónové tyčinky, müsli tyčinky, čokoláda 
a čokoládové výrobky, tekutá čokoláda, nelekár-
ske bonbóny, mrazené lízanky, zmrzliny a mraze-
né sladkosti, nápoje v prášku, detské výživy, po-
traviny a suroviny na prípravu hotových jedál  
a omáčok, pokiaľ sú zaradené v tejto triede. 

(540) DOVE 
(550) slovná 
(732) Mars Incorporated, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 169562 
(151) 24.3.1992 
(156) 30.10.2020 
(180) 30.10.2030 
(210) 59184 
(220) 30.10.1990 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža a ryžové výrob-

ky, kávové náhradky, obilniny a obilné prípravky, 
chlieb, sušienky, koláče, torty a cukrárske výrob-
ky, bonbóny, bonbónové tyčinky, müsli tyčinky, 
čokoláda a čokoládové výrobky, tekutá čokoláda, 
nelekárske bonbóny, mrazené lízatká, zmrzliny  
a mrazené sladkosti, nápoje v prášku, detské výži-
vy, potraviny a suroviny na prípravu hotových je-
dál a omáčok pokiaľ sú zaradené v tejto triede. 

(540) REVELS 
(550) slovná 
(732) MARS INCORPORATED, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia 
22101-3883, US; 

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

 
 

(111) 169564 
(151) 24.3.1992 
(156) 12.11.2020 
(180) 12.11.2030 
(210) 59306 
(220) 12.11.1990 
(450) 11.10.1995 
 
 

 7 (511) 3, 5, 6, 16, 18, 20, 21, 28, 31 
(510) Mydlá, saponátové a šampónové prostriedky pre 

zvieratá, veterinárske prípravky a látky určené 
rovnako na liečenie vtáctva a rýb, nelekárske prí-
sady do potravín, dezinfekčné prostriedky, fungi-
cídy, pesticídy na použitie pre domáce zvieratá  
a dobytok, rovnako vo forme múčok, postrekov 
alebo krúžkov, liečivé šampóny a saponátové pros-
triedky na použitie pre zvieratá, reťaze, retiazky  
a zakotvovacie zariadenia na reťaze a retiazky  
z umelých kovov a ich zliatin, zvončeky a obojky 
pre zvieratá, dvierka a dverové sklápacie dosky  
z umelých kovov a ich zliatin na stajne a klietky, 
najmä určené pre domáce zvieratá, publikácie 
všetkých druhov, najmä súvisiace s domácimi 
zvieratami, zvieratami, vtáctvom a rybami, v pies-
ku obaľovaný papier na použitie do klietok na 
zvieratá, akváriá a ich časti (ak sú obsiahnuté  
v triede 16), kontajnery vyrobené z lepenky (vy-
bavené vodotesnou vrstvou) na prepravu zvierat 
a rýb, obojky pre zvieratá a postroje pre zvieratá 
(pokiaľ patria do tr. 18), vôdzky, košíky, pri-
krývky a hune pre zvieratá, nepožívateľné žuva-
cie a hryzacie hračky pre zvieratá, rohože a prik-
rývky pre domáce zvieratá, kóje na hniezdenie, 
identifikačné puzdrá, misky a krúžky pre vtáctvo 
a domáce zvieratá, kefy, hrebene, priehradky na 
odpadky a kontajnery na vodu pre domáce zvie-
ratá, klietky pre vtáctvo a iné klietky pre zvieratá, 
ako aj ich časti, povlaky na klietky pre zvieratá, 
nádobky pre vtáctvo, umelé vajíčka do hniezd, 
hračky pre domáce zvieratá, vtáctvo a ryby, živé 
zvieratá, zvieracie krmivá, krmivá pre vtáctvo  
a ryby, slad, sépiové kosti (určené pre vtákov), 
kosti pre psov, stelivo pre zvieratá, čerstvé ovo-
cie a zelenina, zemiaky a prípravky z týchto pro-
duktov upravené ako prísady do potravín. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Mars Incorporated, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 169825 
(151) 25.5.1992 
(156) 23.1.2021 
(180) 23.1.2031 
(210) 60155 
(220) 23.1.1991 
(450) 11.10.1995 

 7 (511) 30 
 
 
 



310 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  3 - 2020 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

(511) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža a ryžové výrob-
ky, kávové náhradky, obilniny a obilné prípravky, 
chlieb, sušienky, koláče, torty a cukrárske výrob-
ky, bonbóny, bonbónové tyčinky, müsli tyčinky, 
čokoláda a čokoládové výrobky, tekutá čokoláda, 
nelekárske bonbóny, mrazené lízanky, zmrzliny  
a mrazené sladkosti, nápoje v prášku, desiate, po-
traviny a suroviny na prípravu hotových jedál  
a omáčok, pokiaľ sú zaradené v tejto triede. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(732) Mars Incorporated, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 169884 
(151) 30.4.1992 
(156) 13.11.2020 
(180) 13.11.2030 
(210) 59320 
(220) 13.11.1990 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a koncentráty 

na ich prípravu. 

(540) PEPSI LIGHT 
(550) slovná 
(732) PepsiCo, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu North Carolina, 700 Anderson Hill Road, 
Purchase, New York 10577, US; 

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

 
 

(111) 169889 
(151) 30.4.1992 
(156) 7.11.2030 
(180) 7.11.2040 
(210) 59271 
(220) 7.11.1990 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky 

na prípravu nápojov. 

(540) McCOLA 
(550) slovná 
(732) McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter Street, 

Chicago, Illinois 60607, US; 
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 169890 
(151) 30.4.1992 
(156) 7.11.2020 
(180) 7.11.2030 
(210) 59273 
(220) 7.11.1990 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Pokrmy pripravené z mäsových, bravčových, 

rybích a hydinových výrobkov, mäsové sendviče, 
bravčové sendviče, rybie sendviče, kuracie sen-
dviče, konzervované a varené ovocie a zelenina, 
vajcia, syr, mlieko, mliečne výrobky, nakladaná 
zelenina, zákusky. 

(540) MACFRIES 
(550) slovná 
(732) McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter Street, 

Chicago, Illinois 60607, US; 
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 169891 
(151) 30.4.1992 
(156) 7.11.2020 
(180) 7.11.2030 
(210) 59272 
(220) 7.11.1990 

 7 (511) 29, 30, 32 
(510) Pokrmy pripravené z mäsových, bravčových, ry-

bích a hydinových výrobkov, mäsové sendviče, 
bravčové sendviče, rybie sendviče, kuracie sen-
dviče, konzervované a varené ovocie a zelenina, 
vajcia, syr, mlieko, mliečne výrobky, nakladaná 
zelenina, zákusky, obložené chlebíčky, sušienky, 
chlieb, koláče, pečivo, čokoláda, káva, kávové ná-
hradky, čaj, horčica, ovsené vločky, cestá, omáč-
ky, korenie, cukor, cukrovinky; nealkoholické ná-
poje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov. 

(540) HAPPY MEAL 
(550) slovná 
(732) McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter Street, 

Chicago, Illinois 60607, US; 
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 169905 
(151) 30.4.1992 
(156) 30.10.2020 
(180) 30.10.2030 
(210) 59179 
(220) 30.10.1990 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža a ryžové výrob-

ky, kávové náhradky, obilniny a obilné prípravky, 
chlieb, sušienky, koláče, torty a cukrárske výrob-
ky, bonbóny, bonbónové tyčinky, müsli tyčinky, 
čokoláda a čokoládové výrobky, tekutá čokoláda, 
nelekárske bonbóny, mrazené lízatká, zmrzliny  
a mrazené sladkosti, nápoje v prášku, detské výži-
vy, potraviny a suroviny na prípravu hotových je-
dál a omáčok pokiaľ sú zaradené v tejto triede. 

(540) STARBURST 
(550) slovná 
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West Black-

hawk Street, Chicago, IL 60642, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
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(111) 169906 
(151) 30.4.1992 
(156) 30.10.2020 
(180) 30.10.2030 
(210) 59177 
(220) 30.10.1990 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža a ryžové výrob-

ky, kávové náhradky, obilniny a obilné prípravky, 
chlieb, sušienky, koláče, torty a cukrárske výrob-
ky, bonbóny, bonbónové tyčinky, müsli tyčinky, 
čokoláda a čokoládové výrobky, tekutá čokoláda, 
nelekárske bonbóny, mrazené lízatká, zmrzliny  
a mrazené sladkosti, nápoje v prášku, detské výži-
vy, potraviny a suroviny na prípravu hotových je-
dál a omáčok pokiaľ sú zaradené v tejto triede. 

(540) TRACKER 
(550) slovná 
(732) Mars Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zá-

konov štátu Delaware, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 

 
(111) 169909 
(151) 30.4.1992 
(156) 5.9.2020 
(180) 5.9.2030 
(210) 58516 
(220) 5.9.1990 
(450) 14.9.1995 

 7 (511) 3, 5, 6, 16, 18, 20, 21, 28 
(510) Mydlá, saponátové prostriedky pre zvieratá, vete-

rinárne prípravky a látky určené rovnako na liečbu 
vtáctva a rýb, nelekárske prísady do potravín, de-
zinfekčné prostriedky, fungicídy, pesticídy na po-
užitie pre domáce zvieratá a dobytok, rovnako vo 
forme múčok, postrekov alebo krúžkov, liečivé 
šampóny a saponátové prostriedky na použitie pre 
zvieratá, reťaze a retiazky a zakotvovacie zariade-
nie na reťaze a retiazky z umelých kovov a ich 
zliatin, zvončeky a obojky pre zvieratá, dvierka  
a dverové sklápacie dosky z umelých kovov a ich 
zliatin do stajní a klietok, najmä určené pre domá-
ce zvieratá, publikácie všetkých druhov, najmä sú-
visiace s domácimi zvieratami, vtákmi a rybami,  
v piesku obaľovaný papier na použitie do klietok 
pre zvieratá, akváriá a ich časti (pokiaľ sú obsiah-
nuté v tr. 16), kontajnery vyrobené z lepenky (tak-
tiež vybavené vodotesnou vrstvou) na prepravu 
zvierat a rýb, obojky pre zvieratá a postroje pre 
zvieratá (pokiaľ patria do tr. 18), vôdzky, náhub-
ky, povlaky, prikrývky a hune pre zvieratá, nepo-
žívateľné hračky pre zvieratá na žutie a hryzenie, 
rohože a prikrývky pre domáce zvieratá, kóje na 
hniezdenie, identifikačné puzdrá, misky a krúžky 
pre vtákov a domáce zvieratá, kefy, hrebene, prie-
hradky na odpadky a kontajnery na vodu pre do-
máce zvieratá, klietky pre vtákov a iné klietky pre 
zvieratá, ako aj ich časti, povlaky na klietky pre 
zvieratá, nádobky pre vtákov, umelé vajíčka do 
hniezd, hračky pre domáce zvieratá, vtákov a ryby. 

(540) WHISKAS 
(550) slovná 
(732) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa záko-

nov štátu Delaware, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 169912 
(151) 30.3.1992 
(156) 30.10.2020 
(180) 30.10.2030 
(210) 59181 
(220) 30.10.1990 
(450) 14.9.1995 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža a ryžové výrob-

ky, kávové náhradky, obilniny a obilné prípravky, 
chlieb, sušienky, koláče, torty a cukrárske výrob-
ky, bonbóny, bonbónové tyčinky, müsli tyčinky, 
čokoláda a čokoládové výrobky, tekutá čokoláda, 
nelekárske bonbóny, mrazené lízatká, zmrzliny  
a mrazené sladkosti, nápoje v prášku, detské výži-
vy, potraviny a suroviny na prípravu hotových je-
dál a omáčok pokiaľ sú zaradené v tejto triede. 

(540) TWIX 
(550) slovná 
(732) Mars Incorporated, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 169924 
(151) 11.5.1992 
(156) 20.9.2020 
(180) 20.9.2030 
(210) 58668 
(220) 20.9.1990 
(450) 11.10.1995 

 7 (511) 29, 30, 32 
(510) Konzervované, mrazené, sušené, varené alebo ho-

tové ovocie, zelenina a zemiaky, plnky do pekár-
skych a cukrárskych výrobkov, čerstvé, mrazené 
alebo konzervované mäso, ryby, hydina a zverina, 
morské ryby, múka, obilné výrobky určené na 
ľudskú spotrebu, ryža na varenie vo vreckách  
a predvarená alebo sušená ryža, cesto na výrobu 
talianskych cestovín, korenie alebo sušené bylin-
ky, hotové jedlá alebo polotovary jedál pozostáva-
júce z uvedených výrobkov, mlieko, mliečne vý-
robky, najmä maslo, syry, smotana, jogurty, kyslé 
mliečne výrobky, cmar, kefíry, mliečne koktaily, 
ako aj iné mliečne nápoje, hotové potraviny pre 
dospelých pripravované z látok obsahujúcich biel-
koviny a určené na prísady do jedál vo forme kús-
kov, zŕn alebo práškov, marmeláda, džem, nakla-
daná zelenina, jedlé oleje a tuky, prášky do pečiva, 
čaj, káva, kávové náhradky, kakao, nápoje z čoko-
lády, čajové, kávové, kakaové a čokoládové kon-
centráty (tekuté alebo sušené) ako hotové nápoje, 
ako aj vo vreckách, rovnako určené na predaj  
v predajných automatoch, sirupy, melasa, cukor, 
med, chuťové omáčky vrátane nálevov na šaláty, 
zmrzlina, zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovin-
ky, chlieb, koláče, sušienky, cukrárske pečivo, 
cukrovinky, čokoláda, čokoládové výrobky, nápl-
ne do pečiva a občerstvenie zhotovené z uvede-
ných výrobkov, občerstvenie a desiate medzi jed-
lami pozostávajúce priamo z obilnín, ryže, zemia-
kov, cesta, mäsa, rýb, hydiny, zeleniny, syrov, čo-
kolády, kakaa a cukrárskych výrobkov. 

(540) UNCLE BEN'S 
(550) slovná 
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(732) Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, 
Virginia 22101-3883, US; 

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

 
 

(111) 175696 
(151) 18.9.1995 
(156) 14.12.2020 
(180) 14.12.2030 
(210) 59699 
(220) 14.12.1990 
(450) 6.12.1995 

 7 (511) 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 20, 34, 42 
(511) 2 - Farby na fasády. 

3 - Kozmetické ceruzky z plastu. 
5 - Ampulky liečiv "SPS" na veterinárne účely. 
6 - Vstrekovacie formy na tavenie kovov. 
7 - Stroje, najmä viacúčelové stroje. 
9 - Skúmavky a mikroskúmavky; tlačiarne k počí-
tačom; stojany na magnetofónové kazety; infor-
mačné prístroje "longinform"; plastové meracie 
prístroje, najmä vodováhy, metre a posuvné me-
radlá, uhlomery, logaritmické pravítka, liehomery. 
10 - Lekárske nástroje z plastov jednorazové, in-
fúzne a transfúzne súpravy, dialyzačné súpravy, 
odberové súpravy, odsávačky hlienov, cievky na 
zavádzanie kyslíka, spojovacie hadičky, zavzduš-
ňovače a odvzdušňovače, pupočné cievky, endob-
ronchiálne cievky, striekačky pre diabetikov, krv-
né vaky, vrecúška na odber moču, nadstavce na 
meranie tlaku, Perriho misky, mikrotitračné doš-
tičky. 
16 - Rozmnožovacie prístroje, školské a kancelár-
ske potreby, tuše, lepidlá na kancelárske účely a na 
použitie v domácnosti, modelovacie hmoty, škol-
ské vodové farby, temperové farby, olejové farby 
pre umelcov, obaly a puzdrá z plastických fólií na 
školské učebnice a zošity, na papiere formátu A4a 
A5, vývesné, závesné a zakladacie dosky a obaly  
z plastov formátu A4 a A5, dosky na fotoalbumy, 
obaly na písomnosti, mechanické didaktické stro-
je, učebné pomôcky z plastických hmôt, pravítka, 
trojuholníky, krividlá, šablóny a súpravy zložené  
z týchto výrobkov, guľôčkové perá, orezávadlá na 
ceruzky a tuhy, atramenty, atramentové pečiatky, 
školské, priemyselné, krajčírske a špeciálne krie-
dy, farby a prípravky na pečiatky, rozmnožovače, 
zapisovače na špeciálne účely, vodové farby na 
záujmovú činnosť, striekacie (kresliace) pištole. 
20 - Stojany z plastických hmôt, puzdrá z plastic-
kých hmôt na struny a pilníky. 
34 - Cigaretové špičky. 
42 - Vykonávanie analytických, programátorských 
a automatizovaných výpočtových prác. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 

(732) GAMA GROUP a. s., Mánesova 3/11, 370 67 
České Budějovice, CZ; 

(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 190088 
(151) 25.4.2000 
(156) 2.11.2019 
(180) 2.11.2029 
(210) 2790-99 
(220) 2.11.1999 
(442) 18.1.2000 
(450) 11.7.2000 

 7 (511) 7, 9, 11, 35, 37 
(511) 7 - Elektrické mixéry, elektrické mlynčeky pre 

domácnosť, elektrické nožnice a nože, umývačky 
riadu, elektrické kuchynské stroje, práčky, čerpad-
lá a pumpy ako stroje, vysávače prachu. 
9 - Elektrické prístroje a nástroje, fotokopírovacie 
prístroje, nosiče zvukových nahrávok, prehrávače, 
rádioprijímače, faxy, kamery, videoprijímače, vi-
deokazety, meracie prístroje, elektrické káble a drô-
ty, elektrické zvončeky, termostaty, náhradné diely 
na uvedené výrobky. 
11 - Ohrievače, ohrev teplej vody (bojlery), prie-
tokové ohrievače, teplovodné vykurovacie zaria-
denia, ventilátory, variče, sušiče na vlasy, vyhrie-
vacie telesá, elektrické radiátory, prístroje na chla-
denie vzduchu, klimatizačné zariadenia, elektrické 
lampy, lampáše, svietidlá, automobilové reflekto-
ry, elektrické kanvice, elektrické kávovary, chlad-
ničky, chladiace zariadenia a stroje, baterky (svie-
tidlá), žiariče, žiarovky, žiarivky, náhradné diely 
uvedených zariadení. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, obchod-
ný marketing, kopírovanie. 
37 - Opravy a inštalácie elektrických strojov a prí-
strojov, opravy a inštalácie vykurovacích a vetra-
cích zariadení, opravy a inštalácia zariadení na 
prípravu teplej vody. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) ELÍZ - ohrievače vody s. r. o., Prievozská 2/A, 

821 09 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 191378 
(151) 17.7.2000 
(156) 15.11.2019 
(180) 15.11.2029 
(210) 2886-99 
(220) 15.11.1999 
(442) 10.4.2000 
(450) 9.10.2000 

 7 (511) 5, 29, 30 
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(511) 5 - Dietetické a diabetické potraviny upravené na 
lekárske účely; dietetické a diabetické výrobky 
obilné, kukuričné, strukovinové a ich zmesi na le-
kárske účely; dietetické a diabetické cestoviny  
a cereálne výrobky na lekárske účely; detská a doj-
čenská strava; jedlé rastlinné vlákniny; medicinál-
ne čaje. 
29 - Sušené, konzervované a varené ovocie a zele-
nina; zmesi sušeného ovocia; zmesi sušeného ovo-
cia a orieškov; ovocné šupky; arašidové maslo; 
kokosové maslo; kokos sušený; hrozienka; jedlé 
oleje a tuky; kukuričný olej; mandle spracované; 
arašidy spracované; datle; zemiakové lupienky; 
výrobky zo sóje; sójové sušené mlieko, morské 
riasy; jablkový prášok; mlieko a iné mliečne vý-
robky vrátane mliečnych nápojov; mäso, ryby, hy-
dina, zverina, mäsové výťažky, konzervy s ryba-
mi; konzervované mäso. 
30 - Pekárske, cestovinárske a cukrárske výrobky; 
múka (potravinárska), múčne výrobky; chlieb, pe-
čivo, jemné pečivo, koláče, zákusky, sušienky, su-
cháre, slané tyčinky, cestoviny, strúhanka, cukro-
vinky, sójové potraviny; obilné, kukuričné a stru-
kovinové výrobky a ich zmesi; ryža; olejniny 
upravené na ľudskú výživu a vegetariánsku stravu 
vrátane ich zmesí; müsli; potraviny škrobovité; 
káva; kávovinové náhradky; čaj; kakao; sušené kva-
sinky; kvasnice; prášky do pečiva; chuťové omáč-
ky; horčica; korenie; koreniny; ocot; med; soľ ku-
chynská. 

(540) CHUŤOVKY 
(550) slovná 
(732) BONAVITA SERVIS spol. s r. o., Šustekova 18, 

851 04 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 191730 
(151) 18.8.2000 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 396-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 16.5.2000 
(450) 7.11.2000 

 7 (511) 25, 28, 35 
(511) 25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy, textil, detský 

textil. 
28 - Hry, spoločenské hry, hračky, športové po-
treby, zábavná pyrotechnika. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, čierna, zelená, biela 
 
 

(732) Dráčik - DUVI SK s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bra-
tislava, SK; 

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

 
 

(111) 192497 
(151) 17.10.2000 
(156) 12.4.2020 
(180) 12.4.2030 
(210) 1102-2000 
(220) 12.4.2000 
(442) 11.7.2000 
(450) 18.1.2001 

 7 (511) 7, 9, 11, 14, 36, 37, 39 
(511) 7 - Elektrické otvárače na konzervy; etiketovacie 

stroje; kávové mlynčeky s výnimkou ručných; ko-
sačky a žacie stroje; nože do kosačky; kosačky na 
trávniky - stroje; krájače na chlieb - stroje; elek-
trické kuchynské stroje; mixéry - stroje; elektrické 
mlynčeky pre domácnosť; mlynčeky na korenie  
s výnimkou ručných; práčky; práčky na pranie  
a bielenie; práčky na pranie a farbenie; práčky 
uvádzané do chodu vhodením mince; elektrické 
kuchynské roboty; strúhadlá na zeleninu ako stro-
je; šijacie stroje; elektrické šľahače; elektrické 
šľahače pre domácnosť; umývačky riadu; elektric-
ké ručné vŕtačky; vysávače prachu a podobných 
nečistôt; vysávače; hadice do vysávačov; elektric-
ké leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť; 
elektrické leštičky na obuv; elektrické leštiace za-
riadenia na parkety; elektrické stroje na leštenie 
dlážky; elektrické stroje na tepovanie kobercov, 
odprašovacie zariadenia. 
9 - Elektrické cievky; elektrické akumulátory do 
vozidiel; elektrické batérie do automobilov; aku-
mulátorové banky; akumulátorové nádoby; aku-
mulátorové skrine; akumulátory do batérií; platne 
do akumulátorov; akustické vedenie; akustické rú-
ry; aktinometre; cievky elektromagnetické; alidády 
(zememeračstvo); elektrické zariadenia na diaľko-
vé zapaľovanie; batérie na svietenie; ampérmetre; 
anemometre; vetromery; anódy; anódové batérie; 
antény; clony proti oslepeniu; apertometre; audio-
vizuálna technika na výučbu; demagnetizačné za-
riadenia na magnetické pásky; barometre; betatró-
ny (urýchľovače elektrónov); kancelárske dierova-
cie stroje; rámčeky na diapozitívy; dýchacie prí-
stroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na 
umelé dýchanie; smerovky (smerovkové svetlá); 
blikavé svetlá; elektrické zariadenia na diaľkové 
ovládanie priemyselných operácií; cyklotróny; de-
tektory na zisťovanie falošných mincí; detektory 
kovov na priemyselné alebo vojenské účely; de-
tektory; adjustačné prístroje na diapozitívy; diapo-
zitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; diaľ-
komery; diktovacie stroje; difrakčné zariadenia; 
diaľkomery, zameriavacie zariadenia; fotografické 
blesky; cievky (fotografia); meracie zariadenia na 
benzín; drôty elektrické; bezpečnostné siete och-
ranné; články galvanické; diaprojektory; batérie do 
vreckových lámp; časové spínače automatické; 
dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; batérie 
elektrické; akumulátory elektrické; bleskozvody; 
bránky parkovacie uvádzané do chodu vhodením 
mince; prístroje a zariadenia pre astronómiu; aci-
dometre; autorádiá; dýchacie prístroje s výnimkou  
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prístrojov na umelé dýchanie; cukromery; auto-
mobilové výstražné trojuholníky; ďalekopisy; diaľ-
kové ovládače; ďalekohľady; prístroje na zazna-
menávanie času; destilačné prístroje laboratórne; 
drôty zo zliatin kovov poistkové; antikatódy; ná-
stroje na určovanie azimutu; bóje, majáky svetel-
né; bóje signalizačné; bóje značkovacie; bzučiaky 
elektrické; buzoly, kompasy; clony proti radiácii 
na priemyselné účely; denzitometre; disky magne-
tické; čipy (mikroprocesorové doštičky); clony fo-
tografické; destilačné prístroje na vedecké účely; 
dávkovače; dozimetre; drôty telefónne; čítače čia-
rového kódu; chromatografické prístroje na použi-
tie v laboratóriu; chronografy, chronometre ako 
prístroje; disky kompaktné; akustické spriahadlá; 
dekompresné komory; číslicové súradnicové zapi-
sovače; člny požiarnické; čítače optické; disky op-
tické; čítacie zariadenia (informatika); bezpeč-
nostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá a na 
športové zariadenia; detektory dymu; elektrody-
namické zariadenia na diaľkové riadenie železnič-
ných uzlov; zariadenia na rezanie elektrickým ob-
lúkom; elektrické zariadenia na diaľkové ovláda-
nie priemyselných procesov; elektrické káble; 
elektrické spojky; elektrodynamické zariadenia na 
diaľkové riadenie signalizácie; materiály na elek-
trické vedenie (drôty, káble); hydrometre, vodo-
mery; gramofónové platne; hovorové rúry; elek-
tromagnetické cievky; hlásiče elektrické; elektrón-
ky so žeravenou katódou; hudobné automaty uvá-
dzané do činnosti vhodením mince; galvanometre; 
fotokomory; strihacie zariadenia na filmy; elektro-
inštalačné rúry; hustomery; kreslené filmy; fotoa-
paráty; gramofóny; hracie automaty uvádzané do 
činnosti vhodením mince; fluorescenčné štíty; in-
dikátory straty elektrickej energie; galvanické člán-
ky; galvanizéry; elektrolyzéry; epidiaskopy; ergo-
metre; zachytávače iskier, lapače iskier; expozi-
metre; fakturovacie stroje; rezacie prístroje na 
film; filtre na dýchacie masky; filtre fotografické; 
galvanizačné zariadenia; sušičky na fotografické 
snímky - pozitívy; leštiace zariadenia na fotogra-
fické snímky - pozitívy; heliografické prístroje; ho-
logramy; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; 
inklinometre, sklonomery; indikátory množstva; 
induktory; invertory - elektrotechnika; ionizačné prí-
stroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu; 
hĺbkovacie laná; fotografické hľadáčiky; fotomet-
re; zariadenia a prístroje pre fyziku; indukčné 
cievky; ihly gramofónové; elektrónky; hlasovacie 
zariadenia ako stroje; zariadenia na výmenu gra-
mofónových ihiel; filmy exponované; elektrické 
zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu; identifi-
kačné karty magnetické; fotoelektrické bunky; in-
tegrované obvody; hracie zariadenia fungujúce po 
pripojení na televízne prijímače; inkubátory na 
kultúry baktérií; filtre UV lúčov na účely fotogra-
fie; elektronické perá na vizuálne zobrazovacie za-
riadenia; faxy; kalibračné krúžky; komparátory; 
elektrotechnické koncovky; kamery; kapilárne rúr-
ky; prístroje na strihanie kinofilmov; kazety na 
mikroskopové sklíčka; kolektory elektrické; ko-
mutátory; krokomery; elektrické kondenzátory; 
kondenzátory optické; kontakty elektrické z dra-
hých kovov; kontakty elektrické; fotografické, 
elektrostatické alebo termické fotokopírovacie prí-
stroje; korekčné šošovky; kozmografické nástroje; 
elektrostatické prístroje na komutáciu; kompasy;  
 

prístroje na fermentáciu; kmitomery; kryštálové 
detektory; kaleidoskopy; katódové protikorózne 
prístroje; elektrické zariadenia proti krádeži; kató-
dy; kinofilmy exponované; kontaktné šošovky; 
puzdrá na kontaktné šošovky; kódované magne-
tické karty; kódovacie matice magnetické; magne-
ty; liehomery, liehové manometre; mechanizmy na 
mincové zariadenia; magnetofóny; magnetické pás-
ky; mostové váhy; nabíjacie agregáty na elektrické 
batérie; automaty na lístky; námorné kompasy; 
metre; metronómy; elektrické monitorovacie prí-
stroje; meniče elektrické; membrány akustické; mik-
roskopy; mierky; meracie prístroje; merače elek-
trických strát; elektrické meracie zariadenia; me-
chanické značky; meradlá; magnetické cylindrické 
vrstvy; nabíjačky akumulátorov; elektrické mriež-
ky akumulátorov; nosiče tmavých platní na foto-
grafiu; špeciálny laboratórny nábytok; laktodenzi-
metre, mliekomery; laktomery; lampy do fotoko-
môr; optické lampy; návestné lampáše; lasery s vý-
nimkou laserov na lekárske účely; neónové rekla-
my; manometre (tlakomery); matematické prístro-
je; mincové mechanizmy na televízne prijímače; 
megafóny; meracie pomôcky; meteorologické prí-
stroje; mikrofóny; námorné signalizačné zariade-
nia; navigačné nástroje; nivelačné nástroje; mik-
rometre; meračský stôl; minciere; návesti svetelné 
alebo mechanické; magnetoskopy; elektrické vy-
hrievané natáčky; elektrické prístroje na odstraňo-
vanie líčidiel; meniče diskov do počítačov; magne-
tické nosiče údajov; magnetické dekodéry; magne-
tické páskové jednotky do počítača; mikroproceso-
ry; modemy; monitory; myši (lokátory); nosiče 
údajov optické; odrazové disky na odevy na zabrá-
nenie dopravným nehodám; okuliare proti oslne-
niu; odrušovače (elektrotechnika); objektívy astro-
fotografické; odbočnice, odbočné skrinky (elektro-
technika); nástroje na meranie obrysov; palivové 
čerpadlá pre čerpacie stanice; okruhpolygrafické 
slučky; objektívy (optika); obmedzovače (elektro-
technika); pásky na zvukové nahrávanie; olovnice; 
optické žiarovky; optické šošovky; okuliare; ná-
stroje s okulármi; okuliarové sklá; optické výrob-
ky; rámy na okuliare; ohmmetre; optické prístroje 
a nástroje; optické sklo; oscilografy; elektrické 
otvárače dverí; ozonizéry; parkovacie hodiny; pa-
livové čerpadlá samoregulačné; odpory elektrické; 
otáčkomery; objímky elektrické; pásky na čistenie 
nahrávacích hláv; puzdrá na okuliare; optické vlák-
na; ozvučnice ampliónov; operačné programy na-
hrané; prístroje na rozbor vzduchu; poplašné za-
riadenia; zariadenia na rozbor potravy; stroje na 
počítanie a triedenie peňazí; rozvádzače automa-
tické ako stroje; požiarne hlásiče; prípojky (elek-
trotechnika); gramofónové prenosky; plášte elek-
trických káblov; počítacie disky; počítacie stroje; 
posuvné meradlá; planografické prístroje; prístroje 
a nástroje na meranie objemu; rozvodné skrine, 
spínacie skrine; počítadlá; rozvodné panely; regu-
látory elektrické; prúdové usmerňovače; radič člán-
kov (elektrotechnika); redukcie elektrické; repro-
duktory, amplióny; prerušovače; rozvodné pulty 
(elektrina); premietacie plátna; riadiace panely; re-
lé elektrické; prístroje na čistenie gramofónových 
platní; prístroje na čistenie zvukových diskov; ref-
raktometre; poistky; plynomery; rastre na výrobu 
štočkov; rádioprijímače a videoprijímače; rýchlo-
mery, tachometre; priezory dverové; periskopy; po- 
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čítačové pamäte; presné meracie prístroje; prizmy; 
pozorovacie prístroje; počítače; počítačové pro-
gramy nahrané; riadenie automatické dopravných 
prostriedkov; planimetre; polarimetre; rádiotelefón-
ne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; pre-
mietacie prístroje; pyrometre; radary; rádiologické 
zariadenia na priemyselné účely; refraktory; respi-
rátory na filtráciu vzduchu; reostaty; počítacie 
stroje na poštové známky; regulátory otáčok pre 
gramofóny; presné váhy; regulátory napätia pre 
automobily; registračné pokladnice; pružné disky; 
počítačové klávesnice; polovodiče; prístroje a ná-
stroje na použitie v chémii; laboratórne pece; peri-
férne zariadenia k počítačom; počítačový softvér; 
rozhrania k počítačom; elektrické regulátory svet-
la; tlačiarne k počítačom; procesory (centrálne 
procesorové jednotky); solárne články; sčítacie stro-
je; skriňové rozvádzače (elektrina); požiarne sig-
nalizačné zariadenie; signalizačné zvončeky elek-
trické; skrinky, škatule na reproduktory; signali-
začné návestné zvonce a zvony; spínač; spojovacie 
skrinky pre elektrotechniku; spúšte uzávierok (fo-
tografia); sonary, ultrazvukové lokátory; telefónne 
slúchadlá; spojky elektrického vedenia; spriahadlá 
elektrické; vysielače elektronických signálov; stro-
je a zariadenia na skúšanie materiálu; skúšobné 
prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; 
sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii); 
signalizačné panely svetelné alebo mechanické; 
salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo 
vode, pôde); statívy na fotoaparáty; spektroskopy; 
sondy na vedecké účely; satelity na vedecké účely; 
simulátory vedenia a riadenia dopravných pros-
triedkov; sirény; sondážne zariadenia a stroje; 
sonometre; spektografy; sférometre; stereoskopy; 
stereoskopické zariadenia; sulfitometre; hmlové 
signály s výnimkou výbušných; zariadenia na spra-
covanie textu; spájkovačky elektrické; súradnicové 
zapisovače digitálne; spojky na elektrické káble; 
reklamné svetelné tabule; tachometre; tachometre 
do vozidiel; taxametre; telefónne prístroje; telefo-
tografické zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy, 
prístroje; telemetre, diaľkomery; teleskopy; telety-
py, ďalekopisné zariadenia; televízne zariadenia; 
snímače teploty; termostaty; tlačidlá zvončekov; 
zariadenia na meranie tlaku; automatické indikáto-
ry nízkeho tlaku v automobilových penumatikách; 
tlakomery na ventily; elektrické tlmiče svetla; trans-
formátory, elektrotechnika; tranzistory; trojnožky 
alebo statívy na fotoaparáty; účtovacie stroje; uka-
zovatele hladiny vody; urinometre; váhy; analytic-
ké váhy; listové váhy; vákuové manometre; vari-
ometre; prístroje a nástroje na váženie; videokaze-
ty; viskozimetre; vlhkomery, hygromery; vlnome-
ry; zariadenia na meranie hladiny vody; elektrické 
vodiče; vodováhy, libely; voltmetre; elektrické 
výbojky s výnimkou výbojok na osvetlenie; vypí-
nače; vysielacie zariadenia - telekomunikácie; vy-
sielače elektronických signálov; vysokofrekvenčné 
prístroje; výškomery; vyučovacie zariadenia; vzdu-
chomery; zábavné zariadenia prispôsobené na 
fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi; za-
bezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; zame-
riavacie ďalekohľady na strelné zbrane; elektrické 
známky; batérie na zapaľovanie; elektrické zaria-
denia na zapaľovanie; zariadenia na kontrolu fran-
kovania; zariadenia na meranie vzdialeností; za- 
 

riadenia na spracovanie údajov; elektrické zásuv-
ky, zástrčky a iné elektrické spojky; elektrické za-
riadenia na zatavovanie plastických materiálov; 
závažia; závitníkové kalibre; zdvíhacie zariadenia; 
zosilňovacie elektrónky; zosilňovače; zvončeky 
ako poplašné zariadenia; elektrické signalizačné 
zvončeky; elektrické dverové zvončeky; zariade-
nia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie za-
riadenia; zvukové nahrávky - disky; zvukové na-
hrávky - nosiče; prehrávače; zvukové signálne za-
riadenia; zvukovody; elektrické žehličky; žiarivky 
ako svietidlá a elektrónky. 
11 - Chladiace spotrebiče a zariadenia; chladiace za-
riadenia a stroje; chladničky; elektrické fritézy; gri-
ly; horúce platne; hriankovače; elektrické kanvice; 
elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elek-
trické kávovary; elektrické kávové filtre; klimati-
začné zariadenia; elektrické kuchynské potreby na 
pečenie a varenie; elektrické lampy; lampy na svie-
tenie; mraziace zariadenia, mrazničky; prístroje na 
chladenie vzduchu; sušiče na vlasy; elektrické svetlá 
na vianočné stromčeky; variče; elektrické vykuro-
vacie telesá. 
14 - Elektrické hodiny a hodinky. 
36 - Správa nehnuteľností; sprostredkovanie ne-
hnuteľností. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebi-
čov; oprava fotografických prístrojov; oprava ho-
dín; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; in-
štalácia a opravy klimatizačných zariadení; mon-
táž kuchynských zariadení. 
39 - Automobilová preprava; nákladná kamiónová 
doprava; dovoz, doprava. 

(540) ELEKTRODOM 
(550) slovná 
(732) NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 194787 
(151) 16.3.2001 
(156) 18.11.2019 
(180) 18.11.2029 
(210) 2934-99 
(220) 18.11.1999 
(442) 11.12.2000 
(450) 11.6.2001 

 7 (511) 16, 35, 41, 42 
(511) 16 - Tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie, 

typografické písmo. 
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment. 
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení. 
42 - Služby v oblasti počítačového programovania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) ui 42, spol. s r. o., Sibírska 62, 832 01 Bratislava, 

SK; 
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(111) 194984 
(151) 20.4.2001 
(156) 30.11.2019 
(180) 30.11.2029 
(210) 3041-99 
(220) 30.11.1999 
(442) 18.1.2001 
(450) 10.7.2001 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Jedlé oleje a tuky vrátane masla a margarínu. 

(540) RAMA CREAM 
(550) slovná 
(732) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

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

 
 

(111) 195182 
(151) 16.5.2001 
(156) 20.12.2019 
(180) 20.12.2029 
(210) 3291-99 
(220) 20.12.1999 
(442) 12.2.2001 
(450) 6.8.2001 

 7 (511) 2 
(511) 2 - Náterové farby a laky na kovy a drevo, náte-

rové hmoty s antikoróznym účinkom. 

(540) GALVINOL 
(550) slovná 
(732) Motip Dupli Slovakia s. r. o., Kovaľská 1A, 040 15 

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

 
 

(111) 195218 
(151) 16.5.2001 
(156) 31.12.2019 
(180) 31.12.2029 
(210) 3389-99 
(220) 31.12.1999 
(442) 12.2.2001 
(450) 6.8.2001 

 7 (511) 16, 28, 42 
(511) 16 - Papier, papierové výrobky, kartón, výrobky  

z kartónu, tlačoviny, knihy, papiernický tovar, po-
treby pre umelcov, maliarske štetce, fotografie, ná-
lepky, obtlačky, maľovanky, hracie karty, potreby 
na písanie, papierové karty, papierové transparen-
ty, plagáty, papierové klobúky, baliaci papier, poz-
dravy, pohľadnice, pozvánky a papierové obrúsky. 
28 - Hry a predmety na hranie; bábiky, hračky, 
plyšové hračky, hračky z plastu, hračkárske figúr-
ky, hračkárske lopty, stolové hry, puzzle, kúzel-
nícke súpravy a vedecké súpravy. 
42 - Reštaurácie, bufety, kaviarne, jedálne a bufety 
na rýchle občerstvenie; služby v oblasti zásobova-
nia potravinárskymi výrobkami; poskytovanie slu-
žieb v oblasti objednávania jedál prostredníctvom 
počítačovej siete. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, a Dela-

ware corporation, 7100 Corporate Drive, Plano, 
TX 75024, US; 

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

 
 

(111) 195219 
(151) 16.5.2001 
(156) 31.12.2019 
(180) 31.12.2029 
(210) 3390-99 
(220) 31.12.1999 
(442) 12.2.2001 
(450) 6.8.2001 

 7 (511) 16, 28, 42 
(511) 16 - Papier, papierové výrobky, kartón, výrobky  

z kartónu, tlačoviny, knihy, papiernický tovar, po-
treby pre umelcov, maliarske štetce, fotografie, ná-
lepky, obtlačky, maľovanky, hracie karty, potreby 
na písanie, papierové karty, papierové transparen-
ty, plagáty, papierové klobúky, baliaci papier, 
pozdravy, pohľadnice, pozvánky a papierové obrús-
ky. 
28 - Hry a predmety na hranie; bábiky, hračky, 
plyšové hračky, hračky z plastu, hračkárske figúr-
ky, hračkárske lopty, stolové hry, puzzle, kúzel-
nícke súpravy a vedecké súpravy. 
42 - Reštaurácie, bufety, kaviarne, jedálne a bufety 
na rýchle občerstvenie; služby v oblasti zásobova-
nia potravinárskymi výrobkami; poskytovanie slu-
žieb v oblasti objednávania jedál prostredníctvom 
počítačovej siete. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, a Dela-

ware corporation, 7100 Corporate Drive, Plano, 
TX 75024, US; 

(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, 
s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 195225 
(151) 16.5.2001 
(156) 31.12.2019 
(180) 31.12.2029 
(210) 3396-99 
(220) 31.12.1999 
(442) 12.2.2001 
(450) 6.8.2001 

 7 (511) 9, 16, 42 
(511) 9 - Softvér, počítače a ich periférne zariadenia, 

pamäťové médiá, mikroprocesory, modemy, mo-
nitory. 
16 - Príručky, prospekty, publikácie, ročenky, tla-
čoviny. 
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačo-
vých programov, počítačové programovanie, štúdie 
technických projektov, projektová činnosť, tvorba 
softvéru, vývoj nových výrobkov (programového 
vybavenia). 

(540) FRONT 
(550) slovná 
(732) ALTO Slovakia, spol. s r. o., Sládkovičova 33, 

059 21 Svit, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 195228 
(151) 16.5.2001 
(156) 31.12.2019 
(180) 31.12.2029 
(210) 3399-99 
(220) 31.12.1999 
(442) 12.2.2001 
(450) 6.8.2001 

 7 (511) 2, 19, 39 
(511) 2 - Farby, fermeže, konzervačné prípravky na dre-

vo, konzervačné prípravky na drevo s algicídnymi, 
insekticídnymi, fungicídnymi účinkami, laky, mo-
ridlá na drevo, nátery (farby), nátery na strešné 
krytiny, náterový tmel, ochranné nátery na pod-
vozky automobilov, ochranné prípravky na kovy, 
pigmenty, ohňovzdorné farby, ochranné protiko-
rózne prípravky, spojivá a plnivá do farieb, rie-
didlá na farby, riedidlá na laky, základné náterové 
farby, tónovacie farby a pasty. 
19 - Náterové hmoty, omietky pre stavebníctvo, 
sadra, stierkové omietkové hmoty. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) BAKRYLEX 
(550) slovná 
(732) BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 

679 61 Skrchov, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a par-

tneři, s.r.o., Praha 8 - Karlín, CZ; 
 
 

(111) 195229 
(151) 16.5.2001 
(156) 31.12.2019 
(180) 31.12.2029 
(210) 3400-99 
(220) 31.12.1999 
(442) 12.2.2001 
(450) 6.8.2001 

 7 (511) 2, 19, 39 
 
 
 

(511) 2 - Farby, fermeže, konzervačné prípravky na dre-
vo, konzervačné prípravky na drevo s algicídnymi, 
insekticídnymi, fungicídnymi účinkami, laky, mo-
ridlá na drevo, nátery (farby), nátery na strešné 
krytiny, náterový tmel, ochranné nátery na pod-
vozky automobilov, ochranné prípravky na kovy, 
pigmenty, ohňovzdorné farby, ochranné protiko-
rózne prípravky, spojivá a plnivá do farieb, rie-
didlá na farby, riedidlá na laky, základné náterové 
farby, tónovacie farby a pasty. 
19 - Náterové hmoty, omietky pre stavebníctvo, 
sadra, stierkové omietkové hmoty. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) PURLET 
(550) slovná 
(732) BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 

679 61 Skrchov, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a par-

tneři, s.r.o., Praha 8 - Karlín, CZ; 
 
 

(111) 195232 
(151) 16.5.2001 
(156) 31.12.2019 
(180) 31.12.2029 
(210) 3404-99 
(220) 31.12.1999 
(442) 12.2.2001 
(450) 6.8.2001 

 7 (511) 2, 19, 39 
(511) 2 - Farby, fermeže, konzervačné prípravky na dre-

vo, konzervačné prípravky na drevo s algicídnymi, 
insekticídnymi, fungicídnymi účinkami, laky, mo-
ridlá na drevo, nátery (farby), nátery na strešné 
krytiny, náterový tmel, ochranné nátery na pod-
vozky automobilov, ochranné prípravky na kovy, 
pigmenty, ohňovzdorné farby, ochranné protiko-
rózne prípravky, spojivá a plnivá do farieb, rie-
didlá na farby, riedidlá na laky, základné náterové 
farby, tónovacie farby a pasty. 
19 - Náterové hmoty, omietky pre stavebníctvo, 
sadra, stierkové omietkové hmoty. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) BARLET 
(550) slovná 
(732) BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 

679 61 Skrchov, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a par-

tneři, s.r.o., Praha 8 - Karlín, CZ; 
 
 

(111) 195516 
(151) 15.6.2001 
(156) 10.1.2020 
(180) 10.1.2030 
(210) 32-2000 
(220) 10.1.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 2 
(511) 2 - Farby, laky, emailové laky a farby, jemné la-

ky a základné náterové farby. 

(540) CENTARI 
(550) slovná 
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(732) Coatings Foreign IP Co. LLC, c/o The Corpora-
tion Trust Company, Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
US; 

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

 
 

(111) 195520 
(151) 15.6.2001 
(156) 13.1.2020 
(180) 13.1.2030 
(210) 40-2000 
(220) 13.1.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Kardiovaskulárne liečivá, najmä liečivá obsa-

hujúce činidlá redukujúce lipidy. 

(540) LIPANTHYL TER 
(550) slovná 
(732) BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 

Steinhausen, ZUG, 6312, CH; 
 
 

(111) 195529 
(151) 15.6.2001 
(156) 14.1.2020 
(180) 14.1.2030 
(210) 55-2000 
(220) 14.1.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 2 
(511) 2 - Farby a laky na použitie v automobilovom prie-

mysle. 

(540) IMRON 
(550) slovná 
(732) Coatings Foreign IP Co. LLC, c/o The Corporation 

Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US; 

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

 
 

(111) 195530 
(151) 15.6.2001 
(156) 14.1.2020 
(180) 14.1.2030 
(210) 56-2000 
(220) 14.1.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 2 
(511) 2 - Farby a laky na použitie v automobilovom prie-

mysle. 

(540) CROMAX 
(550) slovná 
(732) Coatings Foreign IP Co. LLC, c/o The Corporation 

Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US; 

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

 
 
 
 

(111) 195531 
(151) 15.6.2001 
(156) 14.1.2020 
(180) 14.1.2030 
(210) 57-2000 
(220) 14.1.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 2 
(511) 2 - Farby, fermeže, laky a emaily. 

(540) DUXONE 
(550) slovná 
(732) Coatings Foreign IP Co. LLC, c/o The Corporation 

Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US; 

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

 
 

(111) 195532 
(151) 15.6.2001 
(156) 14.1.2020 
(180) 14.1.2030 
(210) 58-2000 
(220) 14.1.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 2 
(511) 2 - Automobilové farby a laky na konečnú úpra-

vu, podkladové nátery, tmely a tesnivá. 

(540) VALUESHADE 
(550) slovná 
(732) Coatings Foreign IP Co. LLC, c/o The Corporation 

Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US; 

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

 
 

(111) 195540 
(151) 15.6.2001 
(156) 21.1.2020 
(180) 21.1.2030 
(210) 131-2000 
(220) 21.1.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Pracie a bieliace prípravky a iné substancie na 

použitie pri praní; čistiace, leštiace, drhnúce príp-
ravky; mydlá; parfuméria, vonné oleje, kozmetika, 
vlasové vodičky; prostriedky na čistenie zubov. 

(540) 

  
(550) obrazová 
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(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) 195622 
(151) 18.6.2001 
(156) 17.1.2020 
(180) 17.1.2030 
(210) 86-2000 
(220) 17.1.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Vína všetkých druhov. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) HABÁNSKE SKLEPY, spol. s r. o., Čejkov- 

ská 1324, 691 02 Velké Bílovice, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 195643 
(151) 18.6.2001 
(156) 28.1.2020 
(180) 28.1.2030 
(210) 200-2000 
(220) 28.1.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 6, 7, 10, 20, 21 
(511) 6 - Plechy a fólie, potrubia a rúrky, kontajnery, zá-

sobníky, uzávery, kryty, puzdrá, veká, viečka, vrch-
náky, pokrievky a závery; podnosy, tácky; všetko 
vyrobené len alebo hlavne z kovu, alebo kovu pok-
rytého, alebo potiahnutého iným materiálom; všet-
ko v triede 6. 
7 - Komerčné baliace stroje; stroje na použitie pri 
výrobe, formovaní a úprave plastov, kovov, papie-
ra a lepenky; stroje na použitie pri formovaní, 
úprave, dokončovaní, uzatváraní a plnení zásobní-
kov, pri viazaní a balení tovarov, pri manipulácii  
s balíkmi, kontajnermi, zásobníkmi, časťami zá-
sobníkov a tovarov; súčasti a príslušenstvo všet-
kých uvedených tovarov; všetko v triede 7. 
10 - Kontajnery, zásobníky; nádoby; dávkovače; 
nádobky; aerosólové dávkovače a nádobky; súčas-
ti a príslušenstvo všetkých uvedených tovarov; 
všetko na chirurgické, lekárske, zubárske a veteri-
nárne použitie; všetko v triede 10. 
20 - Kontajnery, zásobníky; podnosy, tácky; uzá-
very, kryty, puzdrá, veká, viečka, vrchnáky, pok- 
 
 
 

rievky a závery; dávkovače, nádobky a súčasti  
a príslušenstvo dávkovačov a nádobiek; všetko 
vyrobené len alebo hlavne z nekovových mate-
riálov; všetko v triede 20. 
21 - Domáce a kuchynské prístroje, nástroje  
a riady; stolné náčinie; koše, nádoby na smeti; 
fľaše; kontajnery a zásobníky; vrchnáky, kryty  
a uzávery na všetok uvedený tovar; podnosy  
a tácky; všetko v triede 21. 

(540) CARNAUDMETALBOX 
(550) slovná 
(732) CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC., 

11535 S. Central Avenue, Alsip, Illinois 60803- 
-2599, US; 

(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 195707 
(151) 19.6.2001 
(156) 16.12.2019 
(180) 16.12.2029 
(210) 3259-99 
(220) 16.12.1999 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Nealkoholické proteínové a/alebo uhľohydrá-

tové energetické nápoje, nealkoholické minerálne 
a glukózové nápoje, práškové nápojové zmesi; 
výživné zákuskové tyčinky, výživné potravinové 
tyčinky, bylinné liečivé, diétne potravinové a by-
linné doplnky vo forme prášku, kapsúl alebo tab-
liet, vitamínové a minerálne doplnky (všetky uve-
dené tovary sú so zdravotnými účinkami). 

(540) MEGA MASS 
(550) slovná 
(732) Weider Global Nutrition, LLC, 2212 E. Williams 

Field Road, Suite 230, Gilbert, AZ 85295, US; 
(740) AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 195708 
(151) 19.6.2001 
(156) 16.12.2019 
(180) 16.12.2029 
(210) 3262-99 
(220) 16.12.1999 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 5, 30, 32 
(511) 5 - Nealkoholické proteínové a/alebo uhľohydrá-

tové energetické nápoje, nealkoholické minerálne 
a glukózové nápoje, práškové nápojové zmesi; vý-
živné zákuskové tyčinky, výživné potravinové ty-
činky, bylinné liečivé, diétne potravinové a bylin-
né doplnky vo forme prášku, kapsúl alebo tabliet, 
vitamínové a minerálne doplnky (všetky uvedené 
tovary sú so zdravotnými účinkami). 
30 - Výživné zákuskové tyčinky; výživné potravi-
nové tyčinky patriace do tr. 30. 
32 - Nealkoholické proteínové a/alebo uhľohydrá-
tové energetické nápoje, nealkoholické minerálne 
a glukózové nápoje (uvedené tovary nie sú na le-
kárske účely). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Weider Global Nutrition, LLC, 2212 E. Williams 

Field Road, Suite 230, Gilbert, AZ 85295, US; 
(740) AK SUCHOŇOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 195710 
(151) 19.6.2001 
(156) 20.12.2019 
(180) 20.12.2029 
(210) 3290-99 
(220) 20.12.1999 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 2 
(511) 2 - Náterové farby a laky na kovy a drevo, náte-

rové hmoty s antikoróznym účinkom. 

(540) PENETRÁTOR 
(550) slovná 
(732) Motip Dupli Slovakia s. r. o., Kovaľská 1A, 040 15 

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

 
 

(111) 195724 
(151) 19.6.2001 
(156) 4.2.2020 
(180) 4.2.2030 
(210) 272-2000 
(220) 4.2.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 21 
(511) 21 - Neelektrické a elektrické zubné kefky. 
(540) COLGATE PREMIER ULTRA 
(550) slovná 
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York 10022, US; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 195816 
(151) 19.6.2001 
(156) 17.1.2020 
(180) 17.1.2030 
(210) 95-2000 
(220) 17.1.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 16, 35, 41 
 
 
 

(511) 16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a ne-
periodická tlač a publikácie, najmä časopisy, novi-
ny, knihy, katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, 
pohľadnice, korešpondenčné lístky, listový papier, 
kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá; knihárske 
výrobky; propagačné materiály a predmety z pa-
piera a plastických hmôt. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie re-
klamných materiálov; sprostredkovanie v uvede-
ných činnostiach. 
41 - Vydávanie tlačovín, periodík a neperiodic-
kých publikácií; sprostredkovanie v oblasti vyda-
vateľskej činnosti. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratisla-

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

 
 

(111) 195817 
(151) 19.6.2001 
(156) 17.1.2020 
(180) 17.1.2030 
(210) 96-2000 
(220) 17.1.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a ne-

periodická tlač a publikácie, najmä časopisy, novi-
ny, knihy, katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, 
pohľadnice, korešpondenčné lístky, listový papier, 
kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá; knihárske 
výrobky; propagačné materiály a predmety z pa-
piera a plastických hmôt. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie re-
klamných materiálov; sprostredkovanie v uvede-
ných činnostiach. 
41 - Vydávanie tlačovín, periodík a neperiodic-
kých publikácií; sprostredkovanie v oblasti vyda-
vateľskej činnosti. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratisla-

va, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 196134 
(151) 16.7.2001 
(156) 5.4.2020 
(180) 5.4.2030 
(210) 1012-2000 
(220) 5.4.2000 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 5, 30 
(511) 5 - Cukrovinkárske a pečivárske výrobky s posil-

ňujúcim a podporným liečivým účinkom; cukro-
vinkárske a pečivárske výrobky pre diabetikov. 
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čo-
koládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny  
a cukríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, 
koláče, krekery, lízanky, oplátky, perníky, medov-
níky, biskvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianoč-
né kolekcie a iné cukrovinky na ozdobovanie via-
nočných stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, kom-
primáty, želé, napolitánky, pastilky, tyčinky, ka-
kao, žuvačky, diavýrobky uvedených tovarov. 

(540) SENZA 
(550) slovná 
(732) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Peter-Mül-

ler-Strasse 3, 40468 Düsseldorf, DE; 
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 196251 
(151) 14.8.2001 
(156) 11.4.2020 
(180) 11.4.2030 
(210) 1090-2000 
(220) 11.4.2000 
(442) 10.5.2001 
(450) 6.11.2001 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Prípravky vyrobené z obilnín. 

(540) SIMILAC 
(550) slovná 
(732) ABBOTT LABORATORIES, 100 Abbott Park, 

Illinois, IL 60064-3500, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 196292 
(151) 15.8.2001 
(156) 28.6.2019 
(180) 28.6.2029 
(210) 1617-99 
(220) 28.6.1999 
(310) 142841 
(320) 13.5.1999 
(330) CZ 
(442) 10.5.2001 
(450) 6.11.2001 

 7 (511) 3, 5, 29, 30, 32 
(511) 3 - Kozmetické výrobky všetkých druhov, voňav-

kárske výrobky včítane éterických olejov, zubné 
pasty, ústne vody a iné prostriedky na starostlivosť 
o chrup a ústnu dutinu, tuhé a tekuté mydlá, príp-
ravky používané na mejkap a jeho odstraňovanie, 
najmä základné krémy a podklady, púdre, očné 
tiene a krémy, rúže, balzamy na ústa, prostriedky 
na starostlivosť a ošetrovanie tela, pokožky, vla- 
 

 sov a nechtov, najmä toaletné prípravky, vody  
a dezodoranty, peny do kúpeľa a oleje, krémy  
a emulzie vrátane masážnych a regeneračných, 
pleťové mlieka, vody a masky, šampóny, kondici-
onéry, tužidlá, laky a farby na vlasy, laky a tužidlá 
na nechty a odlakovače. 
5 - Nutriceutiká, výživné extrakty a potraviny na 
zvláštnu výživu na lekárske účely v rôznych for-
mách, vitamínové, minerálne a rastlinné preparáty, 
preparáty s obsahom stopových prvkov, potravi-
nové doplnky s obsahom aminokyselín, vitamínov, 
minerálnych a stopových prvkov na liečebné úče-
ly, potravinové prípravky a požívatiny na posilne-
nie imunity ľudského organizmu a zlepšenia zdra-
via, najmä s antisklerotickými, antistresovými, 
neurostimulačnými a regeneračnými účinkami. 
29 - Výživné extrakty a potraviny na zvláštnu vý-
živu, nie však na lekárske účely, patriace do tejto 
triedy, nutričné a potravinové doplnky používané 
na výživu a patriace do tejto triedy obohatené vi-
tamínmi, minerálnymi a stopovými prvkami, žela-
tína na potravinárske účely. 
30 - Chuťové prídavky a prísady do potravín a ná-
pojov, arómy do potravín, výživné extrakty a po-
traviny na zvláštnu výživu, nie však na lekárske 
účely, patriace do tejto triedy, nutričné a potravi-
nové doplnky v rôznych formách patriace do tejto 
triedy a obohatené s vitamínmi, minerálnymi  
a stopovými prvkami, výrobky zdravej a racionál-
nej výživy, najmä výrobky z obilnín vrátane vlo-
čiek, potraviny s obsahom lepku a bezlepkové po-
traviny. 
32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov vráta-
ne pramenitej vody, prírodné minerálne vody a sý-
tené minerálne vody, limonády, šumivé nápoje, 
energetické a iónové nápoje, ovocné šťavy, kon-
centráty a nápoje z nich, sirupy a iné prípravky na 
prípravu nápojov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) AREKO, spol. s r. o., Dobronická 635, 148 25 

Praha 4 - Libuš, CZ; 
(740) Guniš Jaroslava, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 196301 
(151) 15.8.2001 
(156) 20.1.2020 
(180) 20.1.2030 
(210) 123-2000 
(220) 20.1.2000 
(442) 10.5.2001 
(450) 6.11.2001 

 7 (511) 35, 36, 37, 38, 39, 42 
(511) 35 - Organizačné zabezpečovanie potrieb cudzo-

zemských právnických osôb, obchodných zastú-
pení, kultúrnych a informačných stredísk, tlačo-
vých agentúr, akreditovaných novinárov, leteckých 
a iných dopravných spoločností vrátane adminis-
tratívnej agendy. 
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36 - Správa a prenájom nehnuteľností, sprostred-
kovanie nehnuteľností. 
37 - Zabezpečovanie údržby a opravy budov. 
38 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti tele-
komunikácií. 
39 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti do-
pravy. 
42 - Vybavenie povolení na zbrojné preukazy pre 
zamestnancov cudzích zastupiteľských úradov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Správa služieb diplomatickému zboru, a. s., Pali-

sády 31, 811 06 Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 196302 
(151) 15.8.2001 
(156) 20.1.2020 
(180) 20.1.2030 
(210) 124-2000 
(220) 20.1.2000 
(442) 10.5.2001 
(450) 6.11.2001 

 7 (511) 35, 36, 37, 38, 39, 42 
(511) 35 - Organizačné zabezpečovanie potrieb cudzo-

zemských právnických osôb, obchodných zastú-
pení, kultúrnych a informačných stredísk, tlačo-
vých agentúr, akreditovaných novinárov, leteckých 
a iných dopravných spoločností vrátane adminis-
tratívnej agendy. 
36 - Správa a prenájom nehnuteľností, sprostred-
kovanie nehnuteľností. 
37 - Zabezpečovanie údržby a opravy budov. 
38 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti teleko-
munikácií. 
39 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy. 
42 - Vybavenie povolení na zbrojné preukazy pre 
zamestnancov cudzích zastupiteľských úradov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, modrá, červená 
(732) Správa služieb diplomatickému zboru, a. s., Pali-

sády 31, 811 06 Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 196386 
(151) 15.8.2001 
(156) 7.4.2020 
(180) 7.4.2030 
(210) 1052-2000 
(220) 7.4.2000 
(442) 10.5.2001 
(450) 6.11.2001 

 7 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Dietetické látky upravené na lekárske účely; 

dietetické potraviny upravené na lekárske účely; 
potraviny pre deti, batoľatá a chorých; potravi-
nové prípravky a doplnky všetkých druhov ako 
posilňujúce požívatiny; vitamínové prípravky; 
požívatiny na doplnenie redukčných diét alebo 
prípravkov na schudnutie; prípravky obsahujúce 
biochemické katalyzátory, najmä pre fyzicky ak-
tívne osoby, rekonvalescentov a chorých, všetko 
uvedené na liečebné účely. 
29 - Mäso a mäsové výrobky; konzervované ry-
by; potravinové výrobky z rýb; ryby s výnimkou 
živých; hydina nie živá; divina; mäsové výťažky; 
konzervovaná a sterilizovaná zelenina; konzervo-
vané a zavárané ovocie; konzervované a sterilizo-
vané huby; sušené ovocie; ovocné rôsoly; želatína; 
marmelády; džemy; kompóty; vajcia; mlieko  
a mliečne výrobky, ako syry, jogurty, maslo, smo-
tana a pod.; konzervované potraviny obsahujúce 
tovary patriace do triedy 29; výrobky na báze ze-
miakov ako zemiakové lupienky a pod; jedlé oleje 
a tuky; ovocné drene. 
30 - Oblátky; cukrovinky vrátane gumových; chu-
ťové prísady a prísady (arómy) do cukroviniek; 
cukrárske výrobky všetkých druhov; káva; čaj; ka-
kao; cukor; ryža; kávové náhradky; med; melaso-
vý sirup; droždie na kysnutie; soľ; horčica; ocot; 
kečup; kečupové omáčky; paradajkové omáčky; 
sójové omáčky; šalátové zálievky; ovocné želé; 
korenie; ľad na osvieženie; obilninové vločky  
a lupienky; výrobky na báze sušenej zemiakovej 
kaše, pšeničnej múky, natívnych a modifikova-
ných škrobov, ako zemiakové cesto v prášku, 
zemiaková kaša v prášku, zemiakové drviny, ze-
miakové krokety v prášku, zemiakové halušky  
v prášku, zmes na prípravu knedlí. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) KALMA, komanditní společnost, Ostravská 256, 

739 25 Sviadnov, CZ; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 196549 
(151) 18.9.2001 
(156) 17.5.2020 
(180) 17.5.2030 
(210) 1444-2000 
(220) 17.5.2000 
(442) 11.6.2001 
(450) 3.12.2001 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Fungicídy, herbicídy, insekticídy a pesticídy 

na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve  
a lesníctve, na trávniky dostihových dráh a okras-
né trávniky, na okrasné kroviny, kríky a kvetiny 
a na domáce a priemyselné použitie, nie na hu-
mánne účely. 

(540) ZOXIUM 
(550) slovná 
(732) Gowan Crop Protection Limited, Highlands Hou-

se Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, 
Berkshire RG7 1NT, GB; 

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

 
 

(111) 196771 
(151) 20.9.2001 
(156) 16.5.2020 
(180) 16.5.2030 
(210) 1417-2000 
(220) 16.5.2000 
(442) 11.6.2001 
(450) 3.12.2001 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Fungicídy, herbicídy, insekticídy a pesticídy na 

použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a les-
níctve, na trávniky dostihových dráh a okrasné 
trávniky, na okrasné kroviny, kríky, kvetiny a na 
domáce a priemyselné použitie, nie na humánne 
účely. 

(540) ELECTIS 
(550) slovná 
(732) Gowan Crop Protection Limited, Highlands Hou-

se Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, 
Berkshire RG7 1NT, GB; 

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

 
 

(111) 196858 
(151) 15.10.2001 
(156) 7.6.2020 
(180) 7.6.2030 
(210) 1654-2000 
(220) 7.6.2000 
(442) 10.7.2001 
(450) 7.1.2002 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Prípravky na ničenie škodcov a parazitov, naj-

mä fungicídy, herbicídy, insekticídy a pesticídy na 
použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a les-
níctve, na trávniky dostihových dráh a okrasné 
trávniky, na okrasné kroviny, kríky a kvetiny, na 
domáce a priemyselné použitie, nie na humánne 
účely. 

 
 
 
 

(540) ROXAM 
(550) slovná 
(732) Gowan Crop Protection Limited, Highlands Ho-

use Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, 
Berkshire RG7 1NT, GB; 

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

 
 

(111) 197246 
(151) 12.11.2001 
(156) 14.9.2020 
(180) 14.9.2030 
(210) 2717-2000 
(220) 14.9.2000 
(442) 6.8.2001 
(450) 5.2.2002 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Systémové antimykotikum v kapsulách, siru-

pe a v infúziách. 

(540) MYCOMAX 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 197383 
(151) 13.11.2001 
(156) 11.7.2020 
(180) 11.7.2030 
(210) 2015-2000 
(220) 11.7.2000 
(442) 6.8.2001 
(450) 5.2.2002 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky. 

(540) GLEPTOSIL 
(550) slovná 
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A., 10 Avenue de 

la Ballastiere, 33500 Libourne, FR; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 197489 
(151) 14.12.2001 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 384-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 11.9.2001 
(450) 5.3.2002 

 7 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 
41 - Organizovanie školení a kurzov. 

(540) PRIMA ZDROJ 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
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(111) 197490 
(151) 14.12.2001 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 390-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 11.9.2001 
(450) 5.3.2002 

 7 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 
41 - Organizovanie školení a kurzov. 

(540) PRIMA ZDROJ Group 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 197491 
(151) 14.12.2001 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 391-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 11.9.2001 
(450) 5.3.2002 

 7 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 
41 - Organizovanie školení a kurzov. 

(540) PRIMA ZDROJ skupina 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 197855 
(151) 15.1.2002 
(156) 28.1.2020 
(180) 28.1.2030 
(210) 209-2000 
(220) 28.1.2000 
(310) 150224 
(320) 22.12.1999 
(330) CZ 
(442) 8.10.2001 
(450) 4.4.2002 

 7 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 42 

(511) 1 - Aktívne uhlie, bentonit, jodidovaná bielkovina, 
sladová bielkovina, bielkovina živočíšna alebo 
rastlinná (ako surovina), číriace prípravky, príp-
ravky na čistenie tekutín, najmä vody, destilovaná 
voda, dextrín (apretúra), dolomit na priemyselné 
účely, dusíkaté vápno (hnojivo), filtračné materiá-
ly (chemické prípravky), filtračné materiály (mine-
rálne látky), filtračné materiály (plastické látky  
v surovom stave), filtračné materiály (rastlinné 
látky), fosfáty (hnojivá), poľnohospodárske hnoji-
vá, humus, impregnačné látky chemické na kožu  
a textil, indikátorový papier, kamenec, kaolín, kom-
post, chemické látky na konzervovanie potravín,  
 

 

 rašelina (hnojivo), zemina na pestovanie, príprav-
ky na ochranu proti ohňu, kalcinovaná sóda, ka-
menná soľ, štepárske vosky, látky na vytvrdenie 
vápenca. 
2 - Kalofónia. 
3 - Mydlá, čistiace mlieka na toaletné účely, čis-
tiace prípravky, toaletné prípravky, kamenec (anti-
septický prípravok), kolínske vody, kozmetické 
prípravky, kúpeľové soli s výnimkou solí na lie-
čebné účely, kozmetické prípravky určené na sta-
rostlivosť o pleť, najmä pleťové masky, krémy na 
obuv, krémy na kožu, kozmetické krémy, krieda 
na čistenie, parfumy, lúh sodný, pracie a namáča-
cie prípravky, šampóny, terpentín na odmasťova-
nie, toaletné prípravky, ústne vody nie na lekárske 
účely, vlasové vody, holiace prípravky, najmä vo-
dy po holení, voňavky, depilačný vosk, krajčírsky 
vosk, vosk na fúzy, vosk na leštenie, vosk na par-
kety, obuvnícke vosky, prípravky na čistenie zubov. 
4 - Palivové brikety, drevené uhlie (palivo), lam-
pové knôty, sviečkové knôty, palivá, bionafta, pa-
livové drevo, parafín. 
5 - Bielkovinová potrava na lekárske účely, liečivé 
byliny, bylinkové čaje, cukrovinky s liečivými prí-
sadami, diabetický chlieb, dietetické nápoje upra-
vené na lekárske účely, diétne potraviny upravené 
na lekárske účely, minerálne doplnky potravín, 
glukóza na lekárske účely, repelenty proti hmyzu, 
prípravky na chudnutie, liečivé prípravky do kúpe-
ľov, prísady do krmív na lekárske účely, minerálne 
vody na liečenie, minerálne soli, mlieko obohatené 
bielkovinami, prípravky proti moliam, prípravky 
na hubenie húb a ostatného hmyzu, lepiace prí-
pravky na chytanie múch, prípravky proti parazi-
tom, potrava pre dojčatá. 
7 - Mlynčeky na obilie, mlynčeky na korenie s vý-
nimkou ručných, elektrické kuchynské stroje, me-
chanické ručné nástroje a náradie, pluhy, drviče 
(šrotovníky), elektrické lisy na ovocie pre domác-
nosť, vínne lisy, elektrické stroje na šúpanie ovo-
cia a zeleniny, žacie stroje, odstredivky, krosná, 
stroje na výrobu cestovín, poľnohospodárske stroje. 
8 - Brúsy (ručné náradie), oberače na ovocie (ruč-
né náradie), mažiare (ručné náradie), ručné náradie 
na hubenie rastlinných škodcov, kosy, brúsky 
(ručné náradie), krájače na zeleninu, hrable, luská-
čiky s výnimkou luskáčikov z drahých kovov, ly-
žice (ručné náradie), ručné nástroje a ručné nára-
die, lovecké nože, nože do mlynčekov, nože na ze-
leninu, príbory (nože, vidličky a lyžice), nožnice, 
záhradnícke nožnice, oblúkové píly, ocieľky, ku-
ričské náradie, obojručné nože, rašple (ručné ná-
stroje), rýle, sekery, kosáky, ručné mlynčeky, 
vidly, záhradné náradie. 
16 - Blahoprajné pohľadnice, brožúry, fólie z re-
generovanej celulózy na balenie (celofán), perio-
diká, jednorazové detské plienky z papiera alebo 
buničiny, listový papier, etikety s výnimkou textil-
ných, filtračný papier, fotografie, grafické repro-
dukcie, grafiky, modelovacie materiály, hracie 
karty, kalendáre, papierové vreckovky, knihy, ma-
py, nože na papier (kancelárske pomôcky), otvára-
če na listy (kancelárske pomôcky), obálky, obaly 
(papierenský tovar), obaly (papiernický tovar), pa-
pierové obaly na spisy, obtlačky, toaletný papier, 
papierenský tovar, papiernický tovar, papierové 
obrúsky, papierové obrusy, pečatné vosky, plagá- 
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ty, plány, pohľadnice, obrúsky (papierové prestie-
ranie), vrecká z papiera alebo plastov, papierové 
uteráky, ceruzky, spevníky. 
17 - Kovové fólie na izolácie, izolačné materiály, 
izolačné tkaniny, lepiace pásky s výnimkou pások 
na kancelárske účely a na použitie v domácnosti, 
izolačná plsť, izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu 
tepla, materiály na zabránenie tepelnej radiácii, 
azbestové tesnenia, tesnenia (dverí alebo oblokov), 
gumové alebo vulkanfíbrové tesnenia (tesniace krúž-
ky). 
18 - Školské aktovky, aktovky, kufríky, batohy, 
cestovné tašky, cestovné kufre, dáždniky, diplo-
matické kufríky, vychádzkové palice, chlebníky, 
kabelky, kožená galantéria, kožušiny, nákupné taš-
ky, náprsné tašky (peňaženky), puzdrá a obaly z vul-
kanfíbra, puzdrá na navštívenky, psie obojky, pe-
ňaženky, kožené poťahy, plecniaky, kožené re-
mienky, sedlárske výrobky, slnečníky, šnúrky ko-
žené, tašky na kolieskach, vodidlá. 
19 - Altánky, bridlice, tehly, dlaždice s výnimkou 
kovových, drenážne rúry s výnimkou kovových, 
drevené obloženie, drevo spracované, dvere s vý-
nimkou kovových, sošky z kameňa, betónu alebo 
mramoru, kameň, strešné krytiny s výnimkou ko-
vových, koly s výnimkou kovových, laty s výnim-
kou kovových, mramor, náterové hmoty, omietky 
pre stavebníctvo, obkladačky, dlaždice stavebné 
(nekovové), obklady stien a priečok s výnimkou 
kovových, parketové výlisky, parkety (parketové 
podlahy), dosky (stavebné drevo), preglejka, ka-
meniny pre stavebníctvo, schodiská s výnimkou 
kovových, prenosné skleníky s výnimkou kovo-
vých, stavby prenosné s výnimkou kovových, 
škridly s výnimkou kovových, tyče, žrde, vápenec, 
vápno, podlahové vlisy s výnimkou kovových, brá-
ny s výnimkou kovových, odkvapové žľaby s vý-
nimkou kovových, žula ako stavebný a kamenár-
sky materiál. 
20 - Bambus, búdy pre zvieratá chované v domác-
nosti, nábytok bytový, príchytky (rozperky), kade 
s výnimkou kovových, kolísky, koše s výnimkou 
kovových, kreslá, lavičky (nábytok), ležadlá roz-
kladacie, chaise longue (typ čalúneného kresla), 
divány, pohovky, posteľné matrace, obrazové lišty 
a rámy, slamenice (pletená slama), police, vankú-
še, stoly stolárske a zámočnícke s výnimkou ko-
vových, postele (nábytok), bielizníky (nábytok), 
dosky na krájanie, prútený tovar, košikársky tovar, 
ratan, rúčky a rukoväti na náradie nie kovové, ple-
tená slama, slamníky, stolíky a stoly (nábytok), 
stolárske umelecké výrobky, tyče na záclony, pod-
stavce na kvety, drevené alebo plastové stoličky. 
21 - Kanvice s výnimkou elektrických, cedidlá pre 
domácnosť, cedidlá s výnimkou cedidiel z drahých 
kovov, cestovné fľaše, cukorničky s výnimkou cu-
korničiek z drahých kovov, čajníky s výnimkou 
čajníkov z drahých kovov, čajové súpravy s vý-
nimkou súprav z drahých kovov, nástroje na čiste-
nie, dávkovače papierových uterákov, dávkovače 
toaletného papiera, demižóny, klietky pre zvieratá 
chované v domácnosti, drôtenky na čistenie, drô-
tenky na použite v kuchyni, džbániky, figúrky  
z porcelánu, terakoty alebo skla, kuchynské formy 
a formičky na pečenie, formy na zákusky a koláče, 
grily, handry na čistenie, hlboké misy, umývacie 
hubky, hrnce, hrnčeky, hrnčiarsky tovar, hrebene, 
chladiace nádoby, kuchynské dosky na krájanie,  
 

schránky na chlieb, kefy, zubné kefky, kastróly, 
kávové súpravy s výnimkou súprav z drahých ko-
vov, vedrá, kvetináče, kvetníky, nádoby na odpad-
ky, kotlíky (hrnce), kuchynský riad (hrnce), ku-
chynský riad s výnimkou riadu z drahých kovov, 
lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektric-
kých, majolika, misy, ručné mixéry, ručné mlyn-
čeky pre domácnosť, mopy, naberačky kuchynské, 
nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni 
s výnimkou nádob z drahých kovov, nádoby na 
smeti, lieviky, dentálne nite, nočníky, obaly na 
mydlo, otvárače na fľaše, panvice, špáradlá, pasce 
na hmyz, pasce na hlodavce, koreničky okrem ko-
reničiek z drahých kovov, lapačky na muchy, 
pracháče na koberce, podnosy na použitie v do-
mácnosti s výnimkou podnosov z drahých kovov, 
porcelán, kuchynské potreby pre domácnosť s vý-
nimkou potrieb z drahých kovov, toaletné pomôc-
ky, kolíky na bielizeň, sušiaky na bielizeň, dosky 
na žehlenie, schránky na jedlo, pudrenky s výnim-
kou pudreniek z drahých kovov, kropiace zariade-
nia, rozstrekovače, ražne kovové na použitie v ku-
chyni, rukavice pre domácnosť, servisy (porcelá-
nové), tabuľové sklo (surovina), soľničky s výnim-
kou soľničiek z drahých kovov, zmetáky, stolové 
stojany s výnimkou stojanov z drahých kovov, 
strúhadlá pre domácnosť, svietniky okrem svietni-
kov z drahých kovov, šálky, džbery nie kovové, 
šľahače s výnimkou elektrických, šrotovníky s vý-
nimkou elektrických (drviče), kade, putne, papie-
rové tácne, papierové taniere, taniere s výnimkou 
tanierov z drahých kovov, tepelnoizolačné nádoby 
(termosky), tlakové hrnce s výnimkou elektrických, 
utierky na riad, váľky na cesto, vaničky, vedierka 
na ľad (na chladenie nápojov), vykrajovacie for-
mičky na pečivo, výrobky z krištáľového skla, vý-
vrtky, nádoby na pitie s objemom 0,4 litra (žajdlíky). 
22 - Laná s výnimkou kovových, konopné povra-
zy, kúdeľ, vypchávkové materiály s výnimkou gu-
mových a plastových, lyko, markízy (plátenné 
strechy), motúzy, papierové motúzy, pásky s vý-
nimkou kovových na zväzovanie, plachty, popru-
hy na manipuláciu s nákladom s výnimkou kovo-
vých, mechy látkové, vrecia látkové, siete, stany. 
24 - Bavlnené látky, barchet, brokát, cestovné prik-
rývky, damask, flanel, flauš, hodváb, jutový textil, 
kaliko, kanava, textilné vreckovky, kartún, krep, 
vlnené látky, posteľné pokrývky a prikrývky, pos-
teľná bielizeň, lôžkoviny, menčestre, povlaky na 
matrace, moskytiéry, nábytkové poťahy, záclony, 
konopné plátno, plsť, textilné podšívky, poťahy na 
nábytok, posteľná a stolová bielizeň, plachty, ob-
liečky, plédy, tkanina najmä na výrobu vriec (vre-
covina), textilné rolety, utierky, uteráky, zamat, 
spacie vaky, súkno, sypkovina, taft, textílie, tkani-
ny, tyl, úplety, vlajky, záclonovina. 
25 - Papuče, barety, topánky, bundy, čiapky, čapi-
ce, detské plienky textilné, galoše, čižmy, kabáty, 
plienkové nohavičky, nohavičky, gamaše, kapuc-
ne, klobúky, kombinézy, konfekcia, kostýmy, ko-
šele, kožušiny (oblečenie), kravaty, goliere, oble-
čenie, obuv, športová obuv, odevy nepremokavé, 
opasky, plavky, papuče, pletený tovar, podprsen-
ky, podväzky, ponožky, spodná bielizeň, pulóvre, 
pančuchy, pyžamá, rukavice, saká, sandále, spod-
ky, ľahké topánky (črievice), sukne, svetre, šály, 
šatky, plecnice (traky), tielka, uniformy, vesty, vý-
bavičky pre novorodencov, zástery, župany. 
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26 - Brmbolce, značky na bielizeň, kovové vyší-
vacie priadze (dracúny), flitre, galantéria, galan-
térny tovar s výnimkou priadzí, gumy do bielizne, 
štopkacie hríbiky, ihelníky, ihlice na pletenie a háč-
kovanie, ihly, stužky, garniere, volány, gombíky, 
škatule na šijacie potreby, čipky, umelé kvety, la-
cetky, lemovky, náprsenky, natáčky do vlasov, na-
žehľovacie záplaty, ovocie umelé, ozdobné ihlice, 
ozdobné spony, ozdoby do vlasov, ozdoby na klo-
búky s výnimkou ozdôb z drahých kovov, ozdoby 
na šaty, parochne, patentné gombíky, lemy, bordú-
ry, obruby (prámikársky tovar), pracky, sieťky na 
vlasy, spony, vlasové stuhy, stužky, šnúrky, šnúry, 
šnúrky na opásanie, pásy na uväzovanie (viazač-
ky), výšivky, zipsy. 
27 - Koberce, linoleum, podlahové krytiny, pred-
ložky, rohožky, tapety. 
28 - Autíčka, biliardy, boby a sane, stolové hry, 
športové náradie, divadelné masky, šarkany, gol-
fové vybavenie, rybárske vybavenie, športový to-
var, ako sú bazény, chrániče na píšťaly, nákolen-
níky, sánky, hokejky a pod., hojdačky, kolky, ša-
chy, guľky na hranie, hračky, hry s kockami, kol-
ky (hra), šípky (hra), zariadenia na elektronické 
hry s výnimkou hier využívajúcich televízne pri-
jímače, hrkálky,stacionárne bicykle na cvičenie, 
kolobežky, bábky, náradie na lukostreľbu, maňuš-
ky, lopty, rybárske náčinie, návnady, ozdoby na 
vianočné stromčeky s výnimkou osvetľovacích te-
lies, bábiky, športové rukavice bejzbalové, boxer-
ské, golfové, hracie, lyžiarske, šermiarske, siete 
ako športové potreby, spoločenské hry, stojany na 
vianočné stromčeky, vianočné stromčeky umelé, 
šachovnice, terče. 
29 - Ančovky, spracované arašidy, bielok, zemia-
kové lupienky, bujóny, byliny konzervované, ci-
buľa konzervovaná, šošovica konzervovaná, datle, 
droby, hydina, džemy, fazuľa konzervovaná, neži-
vé garnáty, hrach konzervovaný, hranolčeky, hro-
zienka, huspeniny, pečienka, jedlé oleje a tuky, jo-
gurt, kandizované ovocie, kaviár, kefír, klobásy, 
salámy, párky, kokosová múčka, konzervy mäso-
vé, konzervy rybacie, konzervovaná zelenina, kô-
rovce, krevety nie živé, ovocné šupky, kyslá ka-
pusta, langusty s výnimkou živých, konzervované 
hľuzovky, losos, spracované mandle, margarín, 
marmeláda, maslo, mäso, mäsové extrakty, mäk-
kýše (neživé), mliečne nápoje, mliečne výrobky, 
mlieko, mrazené ovocie, mušle (nie živé), nakla-
daná zelenina, nasolené potraviny, olivy konzer-
vované, oriešky spracované, konzervované ovocie, 
ovocné rôsoly, paštéty, raky s výnimkou živých, 
paradajkový pretlak, ryby, ovocné a zeleninové ša-
láty, sardinky, slede, slanina, smotana, sušené vaj-
cia, šľahačka, šunka, tofu, tuniak, údeniny, vajcia, 
zelenina konzervovaná, sušená a varená, divina, 
konzervované a sušené huby, želatína jedlá. 
30 - Aníz, aromatické prípravky do potravín, ba-
dián, bonbóny, zemiaková múčka na ľudskú spo-
trebu, cigória, cukor, cukríky, cukrovinky, čaj, čo-
koláda, čokoládové nápoje, torty, droždie, glukóza 
na ľudskú spotrebu, horčica, pečivo, chlieb, chu-
ťové prísady, jačmeň, jemné pečivo, kakao, kaka-
ové nápoje, kandis ako potrava, kapary, karí, ov-
sená kaša (mliečna), káva, kávoviny, kávové nápo-
je, keksy, koláče, koreniny, krekery, krúpy na ľud-
skú spotrebu, krupica, kuchynská soľ, kukurica  
 
 

mletá, kukurica pražená, kypriaci prášok, sladké 
drievka (cukrovinky), lepok, lístkové cesto, majo-
néza, maltóza, mäsové pirohy, med, perníky, me-
lasa, potravinárska múka, müsli, muškátové ore-
chy, destilované nápoje, nové korenie, ocot, sójová 
omáčka, oblátky, vločky, palacinky, paprika (ko-
renie), pastilky (cukríky), čierne korenie, pizza, 
škrobovité potraviny, pralinky, príchuti, pudingy, 
ryža, ságo, sendviče, škorica, sucháre, sušienky, 
šafran (korenie), škrob ako potrava, tapioka, cestá, 
cestoviny, vanilín, vanilka, zákusky, šalátové zá-
lievky, zázvor, zmrzliny, žemle, žuvačky. 
31 - Arašidy, bielkoviny pre zvieratá, borievky, ze-
miaky, byliny, cibuľa, citrusové ovocie, čakanka 
šalátová, čerstvé ovocie, drevo, fazuľa, hlávkový 
šalát, hospodárske zvieratá, huby, hrach, hrozno, 
struky rohovníka, chmeľ, chovateľské a pestova-
teľské produkty, jačmeň, ikry, plody, gaštany, krí-
ky, kolové orechy, kôrovce, koreň čakanky, krmi-
vá, kŕmne zmesi, kukurica, kvety, langusty, múčka 
pre zvieratá, obilie, uhorky, olivy, orechy, otruby, 
ovos, ovocie, krmivo, podstieľky, podhubia, pok-
rutiny, pór, psie sucháre, pšenica, rašelina, rebar-
bora, vinič, rastliny, ružové kríky, živé ryby, repa, 
sadby, semená rastlín, seno, sépie, sezam, slad na 
výrobu piva a liehovín, slama, stelivo, šrot, tekvi-
ca, vianočné stromčeky, zelenina, zrno, zvieratá 
domáce a hospodárske, žito. 
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové 
šťavy, výťažky z ovocia, iónové nápoje, pivo, 
prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti  
a prípravky na nápoje, prípravky na výrobu liké-
rov, sódová voda, minerálky, sirupy, sladové ná-
poje, stolové vody, srvátkové nápoje. 
33 - Alkoholové esencie, alkoholické nápoje, al-
koholové extrakty, aperitívy, brandy, destilované 
nápoje, likéry a pálenky, džin, mušty s alkoholom, 
koktaily, liehoviny, medovina, rum, saké, víno, vod-
ka, whisky. 
35 - Predvádzanie tovaru umožňujúce spotrebite-
ľom pohodlne si prehliadnuť, posúdiť a zakúpiť 
tento tovar. 
39 - Balenie tovaru. 
40 - Mlynárstvo, konzervovanie potravín a nápojov. 
42 - Pohostinská činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Albert Česká republika, s.r.o., Radlická 520/117, 

Jinonice, 158 00 Praha 5, CZ; 
(740) Lorenc Lukáš, Mgr., Praha, CZ; 
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(111) 198370 
(151) 12.2.2002 
(156) 13.12.2020 
(180) 13.12.2030 
(210) 3735-2000 
(220) 13.12.2000 
(310) 159520 
(320) 3.10.2000 
(330) CZ 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 

 7 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť, pos-

kytovanie pomoci pri prevádzke obchodu vrátane 
sprostredkovania obchodných a súvisiacich ob-
chodno-personálnych záležitostí, organizovanie vý-
stav a veľtrhov na reklamné a obchodné účely, or-
ganizovanie módnych prehliadok na obchodné úče-
ly, správa obchodných záujmov tretích osôb, vy-
pracovanie štatistických prehľadov, poradenstvo  
v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania, 
marketing, prieskum a analýzy trhu, aranžérstvo, 
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, distri-
búcia tovaru na reklamné účely, rozmnožovanie 
dokumentov. 
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia 
a zábavná vrátane usporadúvania špecializačných 
doškoľovacích kurzov, sympózií a konferencií, 
sprievodné výstavy, prevádzkovanie pracovno- 
-diskusného a záujmového klubu, organizovanie 
výstav a veľtrhov na vzdelávacie, kultúrne, vý-
chovné a zábavné účely, usporadúvanie zábav-
ných súťaží, organizovanie módnych prehliadok 
na výchovné, vzdelávacie a zábavné účely, na-
kladateľská a vydavateľská činnosť, distribučná  
a požičiavacia činnosť patriaca do tejto triedy, 
prevádzkovanie galérií. 
42 - Technické zabezpečenie výstav a výstav-
ných plôch, odborné poradenstvo vzťahujúce sa 
na organizovanie výstav a veľtrhov, organizova-
nie módnych prehliadok pre informácie o móde, 
inžiniersko-technická činnosť v oblasti tvorby  
a poskytovania softvéru. 

(540) BVV EXPO EXPERT 
(550) slovná 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 198371 
(151) 12.2.2002 
(156) 13.12.2020 
(180) 13.12.2030 
(210) 3736-2000 
(220) 13.12.2000 
(310) 159521 
(320) 3.10.2000 
(330) CZ 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 

 7 (511) 35, 41, 42 
 
 
 
 
 

(511) 35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť, 
poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu vrá-
tane sprostredkovania obchodných a súvisiacich 
obchodno-personálnych záležitostí, organizova-
nie výstav a veľtrhov na reklamné a obchodné 
účely, organizovanie módnych prehliadok na ob-
chodné účely, správa obchodných záujmov tre-
tích osôb, vypracovanie štatistických prehľadov, 
poradenstvo v oblasti organizácie a ekonomiky 
podnikania, marketing, prieskum a analýzy trhu, 
aranžérstvo, prenájom kancelárskych strojov a za-
riadení, distribúcia tovaru na reklamné účely, 
rozmnožovanie dokumentov. 
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia 
a zábavná vrátane usporadúvania špecializačných 
doškoľovacích kurzov, sympózií a konferencií, 
sprievodné výstavy, prevádzkovanie pracovno- 
-diskusného a záujmového klubu, organizovanie 
výstav a veľtrhov na vzdelávacie, kultúrne, vý-
chovné a zábavné účely, usporadúvanie zábav-
ných súťaží, organizovanie módnych prehliadok 
na výchovné, vzdelávacie a zábavné účely, na-
kladateľská a vydavateľská činnosť, distribučná  
a požičiavacia činnosť patriaca do tejto triedy, 
prevádzkovanie galérií. 
42 - Technické zabezpečenie výstav a výstav-
ných plôch, odborné poradenstvo vzťahujúce sa 
na organizovanie výstav a veľtrhov, organizova-
nie módnych prehliadok pre informácie o mó- 
de, inžiniersko-technická činnosť v oblasti tvorby 
a poskytovania softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 198678 
(151) 15.4.2002 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 383-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 7.1.2002 
(450) 2.7.2002 

 7 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 
41 - Organizovanie školení a kurzov. 

(540) PRIMA cena 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
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(111) 198679 
(151) 15.4.2002 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 386-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 7.1.2002 
(450) 2.7.2002 

 7 (511) 35 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 

(540) PRIMA nákup 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 198720 
(151) 15.4.2002 
(156) 18.10.2020 
(180) 18.10.2030 
(210) 3105-2000 
(220) 18.10.2000 
(442) 7.1.2002 
(450) 2.7.2002 

 7 (511) 5, 29, 30, 42 
(511) 5 - Cukrovinky s liečivými účinkami; dietetické 

potraviny a potrava na zdravotné účely; potravi-
ny a potrava pre deti a chorých na zdravotné úče-
ly; vitamínové prípravky. 
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 výrob-
ky; mrazené jogurty; peny prevažne z produktov 
obsiahnutých v triede 29; chladené dezerty pre-
važne z produktov obsiahnutých v triede 29; ná-
poje z mliečnych výrobkov patriace do triedy 29; 
polievky; sladké a slané nátierky prevažne z pro-
duktov obsiahnutých v triede 29; šaláty prevažne 
z produktov obsiahnutých v triede 29; nápoje 
patriace do triedy 29; plnky prevažne z produk-
tov obsiahnutých v triede 29; malé občerstvenia 
medzi hlavnými jedlami z tovarov patriacich do 
triedy 29; hotové jedlá a ich zložky obsahujúce 
prevažne tovary patriace do triedy 29; proteínové 
látky; omáčky a chuťové omáčky, všetko patriace 
do triedy 29. 
30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové príp-
ravky; čaj, káva, kakao; varená čokoláda a čoko-
ládové nápoje, kávové výťažky, kávové náhrad-
ky, zmesi kávy a čakanky; čakanka, čakankové 
zmesi, všetko ako kávové náhradky; neliečivé 
cukrovinky; jemné pečivo a zákusky, sušienky, 
keksy a sucháre; vodové zmrzliny, smotanové 
zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazené cukro-
vinky; chladené dezerty a zákusky; peny a šerbe-
ty prevažne z produktov obsiahnutých v triede 
30; chlieb; pekárske a cukrárske výrobky, jemné 
cestá; nápoje patriace do triedy 30; plnky zložené 
prevažne z tovarov patriacich do triedy 30; slad-
ké a slané nátierky prevažne z produktov obsiah-
nutých v triede 30; malé občerstvenia medzi 
hlavnými jedlami z tovarov patriacich do triedy 
30; hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevaž- 
 

ne tovary patriace do triedy 30; čokoláda; pizza, 
pizzové základy; omáčky, posýpky a polevy na 
pizzu obsiahnuté v triede 30; omáčky na cestovi-
ny a ryžu obsiahnuté v triede 30; šalátové dre-
singy; majonéza; omáčky a chuťové omáčky, všet-
ko patriace do triedy 30. 
42 - Kaviarenské a reštauračné služby; stravova-
cie služby na poskytovanie stravy a nápojov; od-
borné služby týkajúce sa franchisingu patriace do 
triedy 42; prenájom predajných automatov; všet-
ko služby patriace do triedy 42. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Mars Incorporated, McLean, Virginia 22101, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 199285 
(151) 10.6.2002 
(156) 31.10.2020 
(180) 31.10.2030 
(210) 3245-2000 
(220) 31.10.2000 
(310) 155209 
(320) 9.5.2000 
(330) CZ 
(442) 5.3.2002 
(450) 10.9.2002 

 7 (511) 35, 36, 41, 42 
(511) 35 - Zber údajov, triedenie informačných techno-

lógií týkajúce sa obchodných činností v počíta-
čových databázach; zber údajov, triedenie infor-
mačných technológií ekonomiky v počítačových 
databázach; zber údajov, triedenie informačných 
technológií výroby v počítačových databázach; 
analýzy nákladov obchodu, ekonomiky, výroby. 
36 - Zber údajov, triedenie informačných techno-
lógií týkajúce sa bankovníctva a poisťovníctva  
v počítačových databázach; finančné analýzy  
v bankovníctve a poisťovníctve. 
41 - Školenie a vzdelávanie v odbore informatiky. 
42 - Poskytovanie softvéru, programátorské prá-
ce, vypracovanie programov na hromadné spra-
covanie dát; projektovanie informačných techno-
lógií ekonomiky v počítačových databázach; pro-
jektovanie informačných technológií týkajúce sa 
obchodných činností v počítačových databázach; 
projektovanie informačných technológií výroby  
v počítačových databázach; projektovanie infor-
mačných technológií týkajúce sa bankovníctva  
a poisťovníctva v počítačových databázach. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(732) AGH(C) LIMITED, Diagorou 4, 1097 Nicosia, CY; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
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(111) 199636 
(151) 16.7.2002 
(156) 4.2.2020 
(180) 4.2.2030 
(210) 282-2000 
(220) 4.2.2000 
(442) 4.4.2002 
(450) 8.10.2002 

 7 (511) 7, 12 
(511) 7 - Stroje, nástroje (s výnimkou ručných) a zaria-

denia používané v poľnohospodárstve, pri zbere,  
v záhradníctve, pri sekaní, v lesnom hospodárstve, 
pri manipulácii alebo prevážaní zeminy alebo ma-
teriálov, pri spracovaní pôdy, pri manipulácii  
a prevážaní kmeňov stromov, v stavebnom inži-
nierstve, pri odstraňovaní snehu, pri čistení pláží, 
zariadenia na čistenie stodôl, rozmetávadlá hnoja, 
riadkovače, parketovacie stroje, kultivátory, brány, 
kosačky na trávu, pluhy, zhrňovacie stroje, mlá-
ťačky, poľnohospodárske zavlažovacie stroje, ná-
stroje na pletie, vyorávače, nakladače, valce, seja-
cie riadkovacie stroje, oddeľovače stebiel, rezačky 
slamy, vzduchové a sitové čistiace stroje, píly, za-
riadenia na kladenie potrubí a káblov, navijaky, 
zdvíhadlá a žeriavy, všetko určené na použitie  
s uvedenými strojmi a zariadeniami, reťaze, ostrie 
a klince určené na prenikanie do zeme, vzduchové 
a olejové filtre, ktoré všetky tvoria časti strojov, 
hydralické motory, vodné prúdové čerpadlá, vzdu-
chové kompresory, zariadenia a stroje poháňané 
stlačeným vzduchom, zdviháky (stroje), mimo ruč-
ných nástrojov, prevody a zariadenia na prenos si-
ly, hnacie kladkové zariadenia, ojnice, ložiská, 
elevátory, dopravníky, pásy, ložiskové konzoly, 
spojky, spojkové lamely, spojovacie tyče, ovláda-
cie káble, ovládacie mechanizmy, pneumatické  
a hydraulické mechanizmy, kľukové hriadele, kľu-
kové skrine, kľuky, bubny, výfuky, remene vetrá-
kov, vetráky, dávkovače, ozubené kolesá, oddeľo-
vače zrna, násypníky, spoje tvoriace časti moto-
rov, ložiskové skrine, ložiskové čapy, elektromo-
tory, piesty, radlice pluhu, obmedzovače a regulá-
tory tlaku, ventily, kladky, hriadeľové spojky, tl-
miče hluku, obmedzovače rýchlosti na hnacie stro-
je a motory, motorčeky štartérov, prevody, ktoré 
všetky tvoria časti strojov, diely a príslušenstvo 
tovarov v tejto triede. 
12 - Pozemné vozidlá, ktoré sa používajú v poľno-
hospodárstve, pri zbere, v záhradníctve, v lesnom 
hospodárstve, pri manipulácii a prevážaní zeme 
alebo materiálov, pri spracovaní pôdy, pri práci  
a prevážaní kmeňov, pri odstraňovaní snehu a v sta-
vebnom inžinierstve, poľnohospodárske traktory, 
poľnohospodárske prívesy, vidlicové stohovacie 
vozíky, pásy na pásové pozemné vozidlá, zariade-
nia na príslušenstvo ku kolesám vozidiel na pod-
poru ťahania (trakcie), kabíny šoférov, ochranné 
rámy, sedadlá a poťahy sedadiel, všetko prispôso-
bené použitiu ako časti pozemných vozidiel, čer-
padlá, prevody, zariadenia na prenos sily, hydrau-
lické spojky a elektrické štartéry, všetko na použi-
tie v pozemných vozidlách, olejové filtre, vzdu-
chové filtre, ojnice, ložiskové čapy, brzdy, brzdo-
vé obloženia, brzdové segmenty, brzdové čeľuste, 
podvozky, spojky, spojkové lamely, meniče mo-
mentu, smerové signály, hnacie reťaze, dvere, mo-
tory, prevody, hydraulické komponenty, pneuma-
tiky, kolesá, ráfy kolies, bezpečnostné pásy, tlmiče  
 

nárazov, závesné pružiny, ovládacie páky, ovláda-
cie kolesá, prevodové reťaze, prevodové hriadele, 
ventily pneumatík, palivové nádrže a ich uzávery, 
predné okná, stierače predných okien, stieradlá na 
stierače, všetko ako časti pozemných vozidiel, šo-
férske kabíny, sedadlá a ochranné poťahy na ne, 
čerpadlá, hydraulické zdvíhacie a sklápacie mecha-
nizmy na zabudovanie do motorových vozidiel  
(a prívesov), diely a príslušenstvo uvedených tovarov. 

(540) MF 
(550) slovná 
(732) Massey Ferguson Corporation, 900 Market Street, 

Wilmington, Delaware 19801, US; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 199650 
(151) 16.7.2002 
(156) 22.9.2020 
(180) 22.9.2030 
(210) 2843-2000 
(220) 22.9.2000 
(442) 4.4.2002 
(450) 8.10.2002 

 7 (511) 7, 9, 11, 14, 36, 37, 39 
(511) 7 - Elektrické otvárače na konzervy; etiketovacie 

stroje; kávové mlynčeky s výnimkou ručných; ko-
sačky a žacie stroje; nože do kosačky; kosačky na 
trávniky - stroje; krájače na chlieb - stroje; elek-
trické kuchynské stroje; mixéry - stroje; elektrické 
mlynčeky pre domácnosť; mlynčeky na korenie  
s výnimkou ručných; práčky; práčky na pranie  
a bielenie; práčky na pranie a farbenie; práčky 
uvádzané do chodu vhodením mince; elektrické 
kuchynské roboty; strúhadlá na zeleninu ako stro-
je; šijacie stroje; elektrické šľahače; elektrické 
šľahače pre domácnosť; umývačky riadu; elektric-
ké ručné vŕtačky; vysávače prachu a podobných 
nečistôt; vysávače; hadice do vysávačov; elektric-
ké leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť; elek-
trické leštičky na obuv; elektrické leštiace zariade-
nia na parkety; elektrické stroje na leštenie dlážky; 
elektrické stroje na tepovanie kobercov. 
9 - Elektrické cievky; elektrické akumulátory do 
vozidiel; elektrické batérie do automobilov; aku-
mulátorové banky; akumulátorové nádoby; akumu-
látorové skrine; akumulátory do batérií; platne do 
akumulátorov; akustické vedenie; akustické rúry; 
aktinometre; cievky elektromagnetické; alidády (ze-
memeračstvo); elektrické zariadenia na diaľkové 
zapaľovanie; batérie na svietenie; ampérmetre; 
anemometre; vetromery; anódy; anódové batérie; 
antény; clony proti oslepeniu; apertometre; audio-
vizuálna technika na výučbu; demagnetizačné za-
riadenia na magnetické pásky; barometre; betatró-
ny (urýchľovače elektrónov); kancelárske dierova-
cie stroje; rámčeky na diapozitívy; dýchacie prí-
stroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na ume-
lé dýchanie; smerovky (smerovkové svetlá); bli-
kavé svetlá; elektrické zariadenia na diaľkové ov-
ládanie priemyselných operácií; cyklotróny; detek-
tory na zisťovanie falošných mincí; detektory ko-
vov na priemyselné alebo vojenské účely; detekto-
ry; adjustačné prístroje na diapozitívy; diapozitívy; 
premietacie prístroje na diapozitívy; diaľkomery; 
diktovacie stroje; difrakčné zariadenia; diaľkome-
ry, zameriavacie zariadenia; fotografické blesky;  
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cievky (fotografia); meracie zariadenia na benzín; 
drôty elektrické; bezpečnostné siete ochranné; 
články galvanické; diaprojektory; batérie do vrec-
kových lámp; časové spínače automatické; dýcha-
cie prístroje na plávanie pod vodou; batérie elek-
trické; akumulátory elektrické; bleskozvody; brán-
ky parkovacie uvádzané do chodu vhodením min-
ce; prístroje a zariadenia pre astronómiu; acido-
metre; autorádiá; dýchacie prístroje s výnimkou 
prístrojov na umelé dýchanie; cukromery; auto-
mobilové výstražné trojuholníky; ďalekopisy; diaľ-
kové ovládače; ďalekohľady; prístroje na zazna-
menávanie času; destilačné prístroje laboratórne; 
drôty zo zliatin kovov poistkové; antikatódy; ná-
stroje na určovanie azimutu; bóje, majáky svetel-
né; bóje signalizačné; bóje značkovacie; bzučiaky 
elektrické; buzoly, kompasy; clony proti radiácii 
na priemyselné účely; denzitometre; disky magne-
tické; čipy (mikroprocesorové doštičky); clony fo-
tografické; destilačné prístroje na vedecké účely; 
dávkovače; dozimetre; drôty telefónne; čítače čia-
rového kódu; chromatografické prístroje na použi-
tie v laboratóriu; chronografy, chronometre ako 
prístroje; disky kompaktné; akustické spriahadlá; 
dekompresné komory; číslicové súradnicové zapi-
sovače; člny požiarnické; čítače optické; disky op-
tické; čítacie zariadenia (informatika); bezpeč-
nostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá a na 
športové zariadenia; detektory dymu; elektrody-
namické zariadenia na diaľkové riadenie železnič-
ných uzlov; zariadenia na rezanie elektrickým ob-
lúkom; elektrické zariadenia na diaľkové ovláda-
nie priemyselných procesov; elektrické káble; 
elektrické spojky; elektrodynamické zariadenia na 
diaľkové riadenie signalizácie; materiály na elek-
trické vedenie (drôty, káble); hydrometre, vodo-
mery; gramofónové platne; hovorové rúry; elek-
tromagnetické cievky; hlásiče elektrické; elektrón-
ky so žeravenou katódou; hudobné automaty uvá-
dzané do činnosti vhodením mince; galvanometre; 
fotokomory; strihacie zariadenia na filmy; elektro-
inštalačné rúry; hustomery; kreslené filmy; fotoa-
paráty; gramofóny; hracie automaty uvádzané do 
činnosti vhodením mince; fluorescenčné štíty; in-
dikátory straty elektrickej energie; galvanické člán-
ky; galvanizéry; elektrolyzéry; epidiaskopy; ergo-
metre; zachytávače iskier, lapače iskier; expozi-
metre; fakturovacie stroje; rezacie prístroje na 
film; filtre na dýchacie masky; filtre fotografické; 
galvanizačné zariadenia; sušičky na fotografické 
snímky - pozitívy; leštiace zariadenia na fotogra-
fické snímky - pozitívy; heliografické prístroje; 
hologramy; identifikačné puzdrá na elektrické drô-
ty; inklinometre, sklonomery; indikátory množ-
stva; induktory; invertory - elektrotechnika; ioni-
začné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu 
vzduchu; hĺbkovacie laná; fotografické hľadáčiky; 
fotometre; zariadenia a prístroje pre fyziku; in-
dukčné cievky; ihly gramofónové; elektrónky; hla-
sovacie zariadenia ako stroje; zariadenia na výme-
nu gramofónových ihiel; filmy exponované; elek-
trické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu; 
identifikačné karty magnetické; fotoelektrické bun-
ky; integrované obvody; hracie zariadenia fungu-
júce po pripojení na televízne prijímače; inkubáto-
ry na kultúry baktérií; filtre UV lúčov na účely fo-
tografie; elektronické perá na vizuálne zobrazova-
cie zariadenia; faxy; kalibračné krúžky; kompará- 
 

tory; elektrotechnické koncovky; kamery; kapilár-
ne rúrky; prístroje na strihanie kinofilmov; kazety 
na mikroskopové sklíčka; kolektory elektrické; 
komutátory; krokomery; elektrické kondenzátory; 
kondenzátory optické; kontakty elektrické z dra-
hých kovov; kontakty elektrické; fotografické, 
elektrostatické alebo termické fotokopírovacie prí-
stroje; korekčné šošovky; kozmografické nástroje; 
elektrostatické prístroje na komutáciu; kompasy; 
prístroje na fermentáciu; kmitomery; kryštálové 
detektory; kaleidoskopy; katódové protikorózne 
prístroje; elektrické zariadenia proti krádeži; kató-
dy; kinofilmy exponované; kontaktné šošovky; 
puzdrá na kontaktné šošovky; kódované magne-
tické karty; kódovacie matice magnetické; magne-
ty; liehomery, liehové manometre; mechanizmy na 
mincové zariadenia; magnetofóny; magnetické 
pásky; mostové váhy; nabíjacie agregáty na elek-
trické batérie; automaty na lístky; námorné kom-
pasy; metre; metronómy; elektrické monitorovacie 
prístroje; meniče elektrické; membrány akustické; 
mikroskopy; mierky; meracie prístroje; merače 
elektrických strát; elektrické meracie zariadenia; 
mechanické značky; meradlá; magnetické cylin-
drické vrstvy; nabíjačky akumulátorov; elektrické 
mriežky akumulátorov; nosiče tmavých platní pre 
fotografiu; špeciálny laboratórny nábytok; lakto-
denzimetre, mliekomery; laktomery; lampy do fo-
tokomôr; optické lampy; návestné lampáše; lasery 
s výnimkou laserov na lekárske účely; neónové 
reklamy; manometre (tlakomery); matematické 
prístroje; mincové mechanizmy na televízne prijí-
mače; megafóny; meracie pomôcky; meteorolo-
gické prístroje; mikrofóny; námorné signalizačné 
zariadenia; navigačné nástroje; nivelačné nástroje; 
mikrometre; meračský stôl; minciere; návesti sve-
telné alebo mechanické; magnetoskopy; elektrické 
vyhrievané natáčky; elektrické prístroje na odstra-
ňovanie líčidiel; meniče diskov do počítačov; 
magnetické nosiče údajov; magnetické dekodéry; 
magnetické páskové jednotky do počítača; mikro-
procesory; modemy; monitory; myši (lokátory); 
nosiče údajov optické; odrazové disky na odevy na 
zabránenie dopravným nehodám; okuliare proti 
oslneniu; odrušovače (elektrotechnika); objektívy 
astrofotografické; odbočnice, odbočné skrinky (elek-
trotechnika); nástroje na meranie obrysov; palivo-
vé čerpadlá na čerpacie stanice; okruhpolygrafické 
slučky; objektívy (optika); obmedzovače (elektro-
technika); pásky na zvukové nahrávanie; olovnice; 
optické žiarovky; optické šošovky; okuliare; ná-
stroje s okulármi; okuliarové sklá; optické výrob-
ky; rámy na okuliare; ohmmetre; optické prístroje 
a nástroje; optické sklo; oscilografy; elektrické 
otvárače dverí; ozonizátory; parkovacie hodiny; 
palivové čerpadlá samoregulačné; odpory elektric-
ké; otáčkomery; objímky elektrické; pásky na čis-
tenie nahrávacích hláv; odprašovacie zariadenia; 
puzdrá na okuliare; optické vlákna; ozvučnice am-
pliónov; operačné programy nahrané; prístroje na 
rozbor vzduchu; poplašné zariadenia; zariadenia 
na rozbor potravy; stroje na počítanie a triedenie 
peňazí; rozvádzače automatické ako stroje; po-
žiarne hlásiče; prípojky (elektrotechnika); gramo-
fónové prenosky; plášte elektrických káblov; počí-
tacie disky; počítacie stroje; posuvné meradlá; 
planografické prístroje; prístroje a nástroje na me-
ranie objemu; rozvodné skrine, spínacie skrine;  
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počítadlá; rozvodné panely; regulátory elektrické; 
prúdové usmerňovače; radič článkov (elektrotech-
nika); redukcie elektrické; reproduktory, amplió-
ny; prerušovače; rozvodné pulty (elektrina); pre-
mietacie plátna; riadiace panely; relé elektrické; 
prístroje na čistenie gramofónových platní; prístro-
je na čistenie zvukových diskov; refraktometre; 
poistky; plynomery; rastre na výrobu štočkov; rá-
dioprijímače a videoprijímače; rýchlomery, ta-
chometre; priezory dverové; periskopy; počítačové 
pamäte; presné meracie prístroje; prizmy; pozoro-
vacie prístroje; počítače; počítačové programy na-
hrané; riadenie automatické na dopravné pros-
triedky; planimetre; polarimetre; rádiotelefónne 
zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; premieta-
cie prístroje; pyrometre; radary; rádiologické za-
riadenia na priemyselné účely; refraktory; respirá-
tory na filtráciu vzduchu; reostaty; počítacie stroje 
na poštové známky; regulátory otáčok na gramo-
fóny; presné váhy; regulátory napätia do automo-
bilov; registračné pokladnice; pružné disky; počí-
tačové klávesnice; polovodiče; prístroje a nástroje 
na použitie v chémii; laboratórne pece; periférne 
zariadenia k počítačom; počítačový softvér; roz-
hrania k počítačom; elektrické regulátory svetla; 
tlačiarne k počítačom; procesory (centrálne proce-
sorové jednotky); solárne články; sčítacie stroje; 
skriňové rozvádzače (elektrina); požiarne signali-
začné zariadenie; signalizačné zvončeky elektric-
ké; skrinky, škatule na reproduktory; signalizačné 
návestné zvonce a zvony; spínač; spojovacie skrin-
ky pre elektrotechniku; spúšte uzávierok (fotogra-
fia); sonary, ultrazvukové lokátory; telefónne slú-
chadlá; spojky elektrického vedenia; spriahadlá 
elektrické; vysielače elektronických signálov; stro-
je a zariadenia na skúšanie materiálu; skúšobné 
prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; 
sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii); 
signalizačné panely svetelné alebo mechanické; 
salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo 
vode, pôde); statívy na fotoaparáty; spektroskopy; 
sondy na vedecké účely; satelity na vedecké účely; 
simulátory vedenia a riadenia dopravných pros-
triedkov; sirény; sondážne zariadenia a stroje; so-
nometre; spektografy; sférometre; stereoskopy; ste-
reoskopické zariadenia; sulfitometre; hmlové sig-
nály s výnimkou výbušných; zariadenia na spra-
covanie textu; spájkovačky elektrické; súradnicové 
zapisovače digitálne; spojky na elektrické káble; 
reklamné svetelné tabule; tachometre; tachometre 
do vozidiel; taxametre; telefónne prístroje; telefo-
tografické zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy, 
prístroje; telemetre, diaľkomery; teleskopy; telety-
py, ďalekopisné zariadenia; televízne zariadenia; 
snímače teploty; termostaty; tlačidlá zvončekov; 
zariadenia na meranie tlaku; automatické indikáto-
ry nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách; 
tlakomery na ventily; elektrické tlmiče svetla; 
transformátory, elektrotechnika; tranzistory; troj-
nožky alebo statívy na fotoaparáty; účtovacie stro-
je; ukazovatele hladiny vody; urinometre; váhy; 
analytické váhy; listové váhy; vákuové manomet-
re; variometre; prístroje a nástroje na váženie; vi-
deokazety; viskozimetre; vlhkomery, hygromery; 
vlnomery; zariadenia na meranie hladiny vody; 
elektrické vodiče; vodováhy, libely; voltmetre; 
elektrické výbojky s výnimkou výbojok na osvet-
lenie; vypínače; vysielacie zariadenia - telekomu- 
 

nikácie; vysielače elektronických signálov; vyso-
kofrekvenčné prístroje; výškomery; vyučovacie 
zariadenia; vzduchomery; zábavné zariadenia pri-
spôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi 
prijímačmi; zabezpečovacie zariadenia proti odcu-
dzeniu; zameriavacie ďalekohľady na strelné 
zbrane; elektrické zámky; batérie na zapaľovanie; 
elektrické zariadenia na zapaľovanie; zariadenia 
na kontrolu frankovania; zariadenia na meranie 
vzdialeností; zariadenia na spracovanie údajov; 
elektrické zásuvky, zástrčky a iné elektrické spoj-
ky; elektrické zariadenia na zatavovanie plastic-
kých materiálov; závažia; závitníkové kalibre; 
zdvíhacie zariadenia; zosilňovacie elektrónky; zo-
silňovače; zvončeky ako poplašné zariadenia; elek-
trické signalizačné zvončeky; elektrické dverové 
zvončeky; zariadenia na prenášanie zvuku; zvuko-
vé nahrávacie zariadenia; zvukové nahrávky - dis-
ky; zvukové nahrávky - nosiče; prehrávače; zvu-
kové signálne zariadenia; zvukovody; elektrické 
žehličky; žiarivky ako svietidlá a elektrónky. 
11 - Chladiace spotrebiče a zariadenia; chladiace 
zariadenia a stroje; chladničky; elektrické fritézy; 
grily; horúce platne; hriankovače; elektrické kan-
vice; elektrické filtračné alebo extrakčné kávova-
ry; elektrické kávovary; elektrické kávové filtre; 
klimatizačné zariadenia; elektrické kuchynské po-
treby na pečenie a varenie; elektrické lampy; 
lampy na svietenie; mraziace zariadenia, mraznič-
ky; prístroje na chladenie vzduchu; sušiče na vla-
sy; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; vari-
če; elektrické vykurovacie telesá. 
14 - Elektrické hodiny a hodinky. 
36 - Správa nehnuteľností; sprostredkovanie ne-
hnuteľností. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebi-
čov; oprava fotografických prístrojov; oprava ho-
dín; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; in-
štalácia a opravy klimatizačných zariadení; mon-
táž kuchynských zariadení. 
39 - Automobilová preprava; nákladná kamiónová 
doprava; dovoz, doprava. 

(540) INTERNETDOM 
(550) slovná 
(732) NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 200933 
(151) 11.11.2002 
(156) 4.2.2020 
(180) 4.2.2030 
(210) 281-2000 
(220) 4.2.2000 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

 7 (511) 7, 12 
(511) 7 - Stroje, nástroje s výnimkou ručných a zariade-

nia používané v poľnohospodárstve, pri zbere,  
v záhradníctve, pri sekaní, v lesnom hospodárstve, 
pri manipulácii alebo prevážaní zeminy alebo ma-
teriálov, pri spracovaní pôdy, pri manipulácii  
a prevážaní kmeňov stromov, v stavebnom inži-
nierstve, pri odstraňovaní snehu, pri čistení pláži, 
zariadenia na čistenie stodôl, rozmetávadlá hnoja, 
riadkovače, parketovacie stroje, kultivátory, brány,  
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 kosačky na trávu, pluhy, zhrňovacie stroje, mlá-
ťačky, poľnohospodárske zavlažovacie stroje, ná-
stroje na pletie, vyorávače, nakladače, valce, seja-
cie riadkové stroje, oddeľovače stebiel, rezačky 
slamy, vzduchové a sitové čistiace stroje, píly, za-
riadenia na kladenie potrubí a káblov, navijaky, 
zdvíhadla a žeriavy, všetko určené na použitie  
s uvedenými strojmi a zariadeniami, reťaze, ostrie 
a klince určené na prenikanie do zeme, vzduchové 
a olejové filtre, ktoré všetky tvoria časti strojov, 
hydraulické motory, vodné prúdové čerpadlá, 
vzduchové kompresory, zariadenia a stroje pohá-
ňané stlačeným vzduchom, zdviháky (stroje), mi-
mo ručných nástrojov, prevody a zariadenia na 
prenos sily, hnacie kladkové zariadenia, ojnice, lo-
žiská, elevátory, dopravníky, pásy, ložiskové kon-
zoly, spojky, spojkové lamely, spojovacie tyče, 
ovládacie káble, ovládacie mechanizmy, pneuma-
tické a hydraulické mechanizmy, kľukové hriade-
le, kľukové skrine, kľuky, bubny, výfuky, remene 
vetrákov, vetráky, dávkovače, ozubené kolesá, od-
deľovače zrna, násypky, spoje tvoriace časti moto-
rov, ložiskové skrine, ložiskové čapy, elektromo-
tory, piesty, radlice pluhu, obmedzovače a regulá-
tory tlaku, ventily, kladky, hriadeľové spojky, tl-
miče hluku, obmedzovače rýchlosti hnacích stro-
jov a motorov, motorčeky štartérov, prevody, kto-
ré všetky tvoria časti strojov, diely tovarov v tejto 
triede, príslušenstvo uvedených tovarov zahrnu-
tých v tejto triede. 
12 - Pozemné vozidlá, ktoré sa používajú v poľno-
hospodárstve, pri zbere, v záhradníctve, v lesnom 
hospodárstve, pri manipulácii a prevážaní zeme 
alebo materiálov, pri spracovaní pôdy, pri práci  
a prevážaní kmeňov, pri odstraňovaní snehu  
a v stavebnom inžinierstve, poľnohospodárske 
traktory, poľnohospodárske prívesy, vidlicové sto-
hovacie vozíky, pásy na pásové pozemné vozidlá, 
zariadenia pre príslušenstvo ku kolesám vozidiel 
na podporu ťahania (trakcie), kabíny šoférov, och-
ranné rámy, sedadlá a poťahy sedadiel, všetko pri-
spôsobené použitiu ako častí pozemných vozidiel, 
čerpadlá, prevody, zariadenia na prenos sily, hyd-
raulické spojky a elektrické štartéry, všetko na po-
užitie v pozemných vozidlách, olejové filtre, vzdu-
chové filtre, ojnice, ložiskové čapy, brzdy, brzdo-
vé obloženia, brzdové segmenty, brzdové čeľuste, 
podvozky, spojky, spojkové lamely, meniče mo-
mentu, smerové signály, hnacie reťaze, dvere, mo-
tory, prevody, hydraulické komponenty, pneuma-
tiky, kolesá, ráfy kolies, bezpečnostné pásy, tlmiče 
nárazov, závesné pružiny, ovládacie páky, ovláda-
cie kolesá, prevodové reťaze, prevodové hriadele, 
ventily pneumatík, palivové nádrže a ich uzávery, 
predné okná, stierače predných okien, stieradlá  
k stieračom, všetko ako časti pozemných vozidiel, 
čerpadlá, hydraulické zdvíhacie a sklápacie me-
chanizmy na zabudovanie do motorových vozidiel 
(a prívesov), diely uvedených tovarov a príslušen-
stvo uvedených tovarov zahrnutých v tejto triede. 

(540) MASSEY FERGUSON 
(550) slovná 
(732) Massey Ferguson Corporation, 900 Market Street, 

Wilmington, Delaware 19801, US; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 
 

(111) 202106 
(151) 5.3.2003 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 379-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 3.12.2002 
(450) 3.6.2003 

 7 (511) 35 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 

(540) PRIMA novinky 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 202107 
(151) 5.3.2003 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 388-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 3.12.2002 
(450) 3.6.2003 

 7 (511) 35 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 

(540) PRIMA pre Vás 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 202108 
(151) 5.3.2003 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 389-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 3.12.2002 
(450) 3.6.2003 

 7 (511) 35 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 

(540) PRIMA ALIANCIA 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 202109 
(151) 5.3.2003 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 392-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 3.12.2002 
(450) 3.6.2003 
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 7 (511) 35 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 

(540) PRIMA SLOVAKIA 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 207329 
(151) 5.10.2004 
(156) 7.8.2020 
(180) 7.8.2030 
(210) 2363-2000 
(220) 7.8.2000 
(442) 4.4.2002 
(450) 1.12.2004 

 7 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Dietetické látky a potraviny upravené na lekár-

ske účely; potraviny pre deti, batoľatá a chorých, 
detská a dojčenská výživa; potravinové prípravky 
a doplnky ako posilňujúce požívatiny; vitamínové 
prípravky; požívatiny na doplnenie redukčných 
diét alebo prípravkov na schudnutie; prípravky ob-
sahujúce biochemické katalyzátory, najmä pre fy-
zicky aktívne osoby, rekonvalescentov a chorých; 
dezinfekčné prípravky. 
29 - Konzervované potraviny obsahujúce tovary 
patriace do triedy 29; polievky; prípravky na po-
lievky; polievky vo vrecku; mliečne prípravky; 
konzervované hotové jedlá a ich zložky obsahujú-
ce prevažne tovary patriace do triedy 29; mrazené 
mäso; ovocie a zelenina konzervovaná, sušená, 
mrazená a zaváraná; želatína; jedlá želatína; ovoc-
né rôsoly; džemy; kompóty; vajcia; mlieko a mlieč-
ne výrobky; mliečne, smotanové, jogurtové, tva-
rohové mrazené krémy, aj s rastlinným tukom; 
mliečne, smotanové, jogurtové, tvarohové mraze-
né krémy s prídavkom ovocia; ovocné mrazené 
krémy; ovocné drene; zmrazené hotové jedlá a po-
lotovary obsahujúce prevažne tovary patriace do 
triedy 29. 
30 - Oblátky; cukrovinky včítane gumových; esen-
cie do cukroviniek; cukrárske výrobky; zmrazené 
hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne to-
vary patriace do triedy 30; káva; čaj; kakao; cukor; 
ryža; kávové náhradky; med; ľad na osvieženie; 
zmrzliny; ovocné zmrzliny; smotanové zmrzliny; 
mrazené cukrovinky; zmrzlinové výrobky; jogurty 
mrazené (zmrzliny); obilninové lupienky a vločky; 
ovocné želé; šalátové zálievky; šalátové omáčky; 
šalátové dresingy; konzervované potraviny obsa-
hujúce tovary patriace do triedy 30; konzervované 
hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne to-
vary patriace do triedy 30. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 

(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 
CZ; 

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

(111) 208968 
(151) 16.3.2005 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 380-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 11.9.2003 
(450) 2.6.2005 

 8 (511) 35 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 

(540) PRIMA deň 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 208969 
(151) 16.3.2005 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 382-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 5.8.2003 
(450) 2.6.2005 

 8 (511) 35 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 

(540) PRIMA 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 208970 
(151) 16.3.2005 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 385-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 5.8.2003 
(450) 2.6.2005 

 8 (511) 35 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 

(540) PRIMA zľava 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
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(111) 208971 
(151) 16.3.2005 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 387-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 5.8.2003 
(450) 2.6.2005 

 8 (511) 35 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 

(540) PRIMA ponuka 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 208973 
(151) 16.3.2005 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 381-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 5.8.2003 
(450) 2.6.2005 

 8 (511) 35 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 

(540) PRIMA sortiment 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 208974 
(151) 16.3.2005 
(156) 11.2.2020 
(180) 11.2.2030 
(210) 393-2000 
(220) 11.2.2000 
(442) 5.8.2003 
(450) 2.6.2005 

 8 (511) 35 
(511) 35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská čin-

nosť v oblasti obchodu s tovarmi, podnikateľské 
poradenstvo, činnosť účtovných poradcov, auto-
matizované spracovanie dát. 

(540) PRIMA kvalita 
(550) slovná 
(732) PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., 

Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 210902 
(151) 10.8.2005 
(156) 10.10.2020 
(180) 10.10.2030 
(210) 3196-2004 
(220) 10.10.2000 
(442) 5.5.2005 
(450) 3.11.2005 
 
 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Sušená zelenina. 

30 - Prípravky vyrobené z cereálií. 

(540) CHEETOS 
(550) slovná 
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purcha-

se, New York 10577, US; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 227167 
(151) 16.3.2010 
(156) 2.10.2019 
(180) 2.10.2029 
(210) 1386-2009 
(220) 2.10.2009 
(442) 7.12.2009 
(450) 7.5.2010 

 9 (511) 9, 41 
(511) 9 - Kompaktné disky; nosiče zvukových nahrávok. 

41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných za-
riadeniach; hudobné skladateľské služby; organi-
zovanie a vedenie koncertov; vydávanie kníh. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) HORKÝŽE SLÍŽE spol. s r.o., Tríbečská 11/2, 

949 01 Nitra, SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 
 

(111) 227416 
(151) 15.4.2010 
(156) 12.11.2019 
(180) 12.11.2029 
(210) 1600-2009 
(220) 12.11.2009 
(442) 7.1.2010 
(450) 7.6.2010 

 9 (511) 45 
(511) 45 - Právne služby. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavo a svetlo modrá 
(732) Novotný Pavel, JUDr., Radlinského 47, 026 01 

Dolný Kubín, SK; 
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(111) 227648 
(151) 18.5.2010 
(156) 27.11.2019 
(180) 27.11.2029 
(210) 1682-2009 
(220) 27.11.2009 
(442) 8.2.2010 
(450) 7.7.2010 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Služby v oblasti nehnuteľností; finančné služ-

by; poisťovníctvo. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, zelená 
(732) INVEST - CONSULT, s.r.o., M. R. Štefánika 167/16, 

017 01 Považská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 227735 
(151) 16.6.2010 
(156) 27.11.2019 
(180) 27.11.2029 
(210) 5887-2009 
(220) 27.11.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 16, 35, 37, 41, 42 
(511) 16 - Papierové formuláre; papierové osvedčenia; 

brožúry; knihy; prospekty; príručky; plagáty; kata-
lógy; tlačené manuály; časopisy; noviny; periodic-
ká a neperiodická tlač; tlačoviny; kalendáre; pa-
pier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiá-
lov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; infor-
mácie, údaje a databázy na papierových nosičoch; 
papiernický tovar; predmety z kartónu; albumy; at-
lasy; fotografie; tlačivá; formuláre; grafické repro-
dukcie; grafiky; spisové obaly (zaraďovače); pa-
pierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; ne-
textilné etikety; pečiatky; pečate; pečatné vosky; 
písacie potreby; školské potreby; písacie stroje  
a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; lepia-
ce štítky; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti; vrecia a vrecká  
z papiera alebo plastických materiálov. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo, predovšet-
kým obchodné poradenstvo v stavebníctve a pri 
predaji stavebných materiálov a náradia; poraden-
stvo v obchodnej činnosti; obchodný alebo podni-
kateľský prieskum; maloobchodné a veľkoob-
chodné služby s knihami, brožúrami, tlačovinami, 
tlačenými alebo elektronicky uloženými príručka-
mi a manuálmi, so stavebným materiálom, omiet-
kami, náterovými hmotami, izolačnými hmotami, 
zatepľovacími systémami, stavebnými lepidlami  
a s príslušenstvom k zatepľovacím systémom; služ- 
 

by pozostávajúce zo zaobstarania stavebných prác 
pre tretie osoby; analýzy nákladov; reklama; onli-
ne reklama na počítačovej komunikačnej sieti; or-
ganizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; 
sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšet-
kým s knihami, brožúrami, tlačovinami, tlačenými 
alebo elektronicky uloženými príručkami a manu-
álmi, so stavebným materiálom, omietkami, lepid-
lami, náterovými hmotami, izolačnými hmotami  
a zatepľovacími systémami; obchodné sprostred-
kovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 41  
a 42; poskytovanie informácií o uvedených služ-
bách prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
37 - Odborné poradenstvo v stavebníctve; staveb-
né informácie; dozor nad stavbami; kontrola sta-
vebných činností; prenájom stavebných strojov a za-
riadení; prenájom čistiacich strojov; prenájom mie-
šadiel a dopravníkov na omietky a malty; staveb-
níctvo; stavebné činnosti; omietanie; omietanie sta-
vebných povrchov; natieranie a penetrovanie sta-
vebných povrchov; tepelné izolovanie stavieb a bu-
dov; zatepľovanie stavieb a budov, predovšetkým 
zatepľovanie kontaktnými zatepľovacími systéma-
mi; nanášanie podlahových poterov; zatepľovanie 
podláh a strešných plášťov; služby stavbyvedúce-
ho; izolovanie stavieb; interiérové a exteriérové 
maľovanie a natieranie; štukovanie; sadrovanie; stier-
kovanie; tapetovanie; montovanie lešení; murár-
stvo; montáž stavebných prvkov; opravy a údržba; 
montáž interiérov a interiérových prvkov; klam-
piarstvo a inštalatérstvo; poskytovanie informácií 
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 
41 - Výcvik; odborný výcvik pracovníkov a pro-
jektantov v stavebníctve; vyučovanie; vzdelávanie; 
skúšanie, preskúšavanie; tvorba, vydávanie, publi-
kovanie a prenájom všetkých druhov publikácií pre 
školenia a výcvik vrátane metodických príručiek  
a zbierok úloh alebo testov v tlačenej alebo elek-
tronickej podobe; prednášky; kurzy; semináre; ško-
lenia (najmä pre pracovníkov v stavebníctve); 
všetky druhy kurzov, seminárov a vzdelávacích po-
dujatí; všetky korešpondenčné formy vzdelávania; 
vydávanie príručiek, kníh, časopisov a iných peri-
odických a neperiodických publikácií; vydávanie 
textov s výnimkou reklamných alebo náborových; 
online vydávanie kníh, manuálov a časopisov  
v elektronickej forme; informácie o vzdelávaní  
a možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
kongresov, konferencií, seminárov; organizovanie 
zábavných súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; poskytovanie informácií o uvedených služ-
bách prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí  
a internetu. 
42 - Odborné poradenstvo pri navrhovaní stavieb, 
pri návrhu a zariaďovaní interiérov; projektovanie 
stavieb; projektová činnosť; projektovanie staveb-
ných činností a technológií; architektonické pora-
denstvo; urbanistické plánovanie; expertízy a prie-
skumy ako inžinierske práce; štúdie technických 
projektov; interiérová a exteriérová výzdoba; vy-
pracovanie stavebných výkresov; kontrola kvality; 
zememeračstvo; inštalácia počítačových systémov 
pre projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve;  
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poskytovanie informácií o uvedených službách pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) Weber Akadémia 
(550) slovná 
(732) SAINT-GOBAIN WEBER, Rue de Brie, 77170 

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

va, SK; 
 
 

(111) 227747 
(151) 16.6.2010 
(156) 10.12.2019 
(180) 10.12.2029 
(210) 5928-2009 
(220) 10.12.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 43 
(511) 9 - Nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-

obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové 
disky. 
16 - Firemné listiny z papiera, papierové propa-
gačné materiály, letáky a prospekty z papiera, tla-
čivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, 
mapy, brožúry, kalendáre, plagáty, pohľadnice, 
zoznamy. 
35 - Rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov, uverejňovanie reklamných 
textov, inzertné činnosti, prieskum trhu a verejnej 
mienky, obchodný prieskum, organizovanie výstav 
na komerčné alebo reklamné účely, komerčné in-
formačné kancelárie. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomo-
cou počítača, prenos písomných záznamov pomo-
cou telekomunikačných prostriedkov, elektronická 
pošta. 
39 - Osobná doprava. 
41 - Vzdelávanie pomocou elektronických pros-
triedkov, zábava, zábavné parky, vydávanie tlačo-
vín, prevádzkovanie múzeí, rekreácie (služby pre 
oddych), akadémie (vzdelávanie), cirkusy, disko-
téky, divadelné predstavenia, služby v oblasti es-
trád, informácie o možnostiach rekreácie, infor-
mácie o možnostiach zábavy, informácie o výcho-
ve a vzdelávaní, služby v kempingoch so športo-
vým programom, výchovno-zábavné klubové služ-
by, kluby zdravia (telesné cvičenia), služby po-
jazdných knižníc, knižnice (požičovne kníh), kon-
certné siene, sály, organizovanie a vedenie konfe-
rencií, organizovanie a vedenie kongresov, koreš-
pondenčné kurzy, nočné kluby, obveselenie, orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
služby v oblasti zábavy poskytované prázdnino-
vými tábormi, prekladateľské služby, informácie  
o možnostiach rekreácie, zverejňovanie textov 
okrem reklamných, rezervácie vstupeniek. 
43 - Ubytovanie, prenájom prechodného ubytova-
nia, ubytovacie kancelárie, hotely, penzióny, reš-
taurácie, služby barov, bufety (rýchle občerstve-
nie), hotelierske služby, kaviarne, prevádzkovanie 
kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie 
prechodného ubytovania, poskytovanie ubytovania 
pre zvieratá, ubytovacie služby prázdninových tá-
borov, prenájom prednáškových sál, prenájom sto-
ličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov,  
 

prenájom turistických stanov, prevádzkovanie ho-
telového ubytovania, prevádzkovanie kempov, príp-
rava a dodávka jedál na objednávku do domu, sa-
moobslužné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezer-
vácia penziónov, rezervácia prechodného ubyto-
vania, turistické ubytovne. 

(540) Mestské divadlo 
 P. O. Hviezdoslava 
(550) slovná 
(732) Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Ži-

dovská 1, 815 15 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 227749 
(151) 16.6.2010 
(156) 10.12.2019 
(180) 10.12.2029 
(210) 5930-2009 
(220) 10.12.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 43 
(511) 9 - Nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-

obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové 
disky. 
16 - Firemné listiny z papiera, papierové propa-
gačné materiály, letáky a prospekty z papiera, tla-
čivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, 
mapy, brožúry, kalendáre, plagáty, pohľadnice, 
zoznamy. 
35 - Rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov, uverejňovanie reklamných 
textov, inzertné činnosti, prieskum trhu a verejnej 
mienky, obchodný prieskum, organizovanie výstav 
na komerčné alebo reklamné účely, komerčné in-
formačné kancelárie. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača, prenos písomných záznamov pomocou 
telekomunikačných prostriedkov, elektronická pošta. 
39 - Osobná doprava. 
41 - Vzdelávanie pomocou elektronických pros-
triedkov, zábava, zábavné parky, vydávanie tlačo-
vín, prevádzkovanie múzeí, rekreácie (služby pre 
oddych), akadémie (vzdelávanie), cirkusy, disko-
téky, divadelné predstavenia, služby v oblasti es-
trád, informácie o možnostiach rekreácie, infor-
mácie o možnostiach zábavy, informácie o výcho-
ve a vzdelávaní, služby v kempingoch so športo-
vým programom, výchovno-zábavné klubové služ-
by, kluby zdravia (telesné cvičenia), služby po-
jazdných knižníc, knižnice (požičovne kníh), kon-
certné siene, sály, organizovanie a vedenie konfe-
rencií, organizovanie a vedenie kongresov, koreš-
pondenčné kurzy, nočné kluby, obveselenie, orga-
nizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
služby v oblasti zábavy poskytované prázdnino-
vými tábormi, prekladateľské služby, informácie o 
možnostiach rekreácie, zverejňovanie textov okrem 
reklamných, rezervácie vstupeniek. 
43 - Ubytovanie, prenájom prechodného ubytova-
nia, ubytovacie kancelárie, hotely, penzióny, reš-
taurácie, služby barov, bufety (rýchle občerstve-
nie), hotelierske služby, kaviarne, prevádzkovanie 
kempov, motelové služby, penzióny, poskytovanie 
prechodného ubytovania, poskytovanie ubytovania 
pre zvieratá, ubytovacie služby prázdninových tá-
borov, prenájom prednáškových sál, prenájom sto- 
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ličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, pre-
nájom turistických stanov, prevádzkovanie hotelo-
vé ubytovania, prevádzkovanie kempov, príprava 
a dodávka jedál na objednávku do domu, samoob-
služné reštaurácie, rezervácia hotelov, rezervácia 
penziónov, rezervácia prechodného ubytovania, 
turistické ubytovne. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, žltá, modrá, zelená, červená, fialová 
(732) Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Ži-

dovská 1, 815 15 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 227781 
(151) 16.6.2010 
(156) 7.10.2019 
(180) 7.10.2029 
(210) 1412-2009 
(220) 7.10.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Magnetické média. 

35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; prenájom audionahrávok; filmová tvorba; 
výroba rozhlasových a televíznych programov; te-
levízna zábava; informácie o výchove a vzdelávaní, 
pedagogické informácie; informácie o možnostiach 
zábavy; tvorba videofilmov; digitálna tvorba ob-
razov na výstupných zariadeniach; reportérske 
služby. 

(540) GEN.Sk 
(550) slovná 
(732) Trigon Production s.r.o., Hríbová 9, 821 05 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 227808 
(151) 16.6.2010 
(156) 30.11.2019 
(180) 30.11.2029 
(210) 1736-2009 
(220) 30.11.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 10, 41, 44 
(511) 10 - Prístroje na fyzikálnu terapiu a masáž. 

41 - Zábava. 
44 - Zdravotná starostlivosť o ľudí. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, modrozelená 
(732) Zelenay Vladimír, Ing., ZELY´S, Na Lehote 5284/20, 

921 01 Piešťany, SK; 
 
 

(111) 227811 
(151) 16.6.2010 
(156) 8.12.2019 
(180) 8.12.2029 
(210) 1747-2009 
(220) 8.12.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 9.8.2010 

 9 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Reklamné služby, obchodný manažment, ob-

chodná správa, obchodná administratíva, kancelár-
ske práce. 
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť. 
43 - Reštauračné služby (strava), prechodné uby-
tovanie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zelená 
(732) GOLF ALPINKA, s.r.o., Františkánska 5, 040 01 

Košice, SK; 
 
 

(111) 227919 
(151) 19.7.2010 
(156) 29.1.2020 
(180) 29.1.2030 
(210) 107-2010 
(220) 29.1.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 16, 32, 33, 35 
(511) 16 - Etikety s výnimkou textilných; papierové  

a plastové obaly a tašky; papierové podložky pod 
poháre; reklamné, propagačné a informačné mate-
riály patriace do tejto triedy; tlačoviny. 
32 - Ovocné a zeleninové šťavy a nápoje z nich; 
výťažky z chmeľu na výrobu piva; minerálne a sý-
tené vody a iné nealkoholické nápoje; pivná mla-
dinka; pivo. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
prieskum trhu; reklama a inzercia; vydávanie, ak-
tualizovanie a rozširovanie reklamných materiá-
lov; zbieranie údajov do počítačových databáz; úč-
tovníctvo. 
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(540) SRDCOM VÝCHODNIAR 
(550) slovná 
(732) Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 

082 21 Veľký Šariš, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 227929 
(151) 19.7.2010 
(156) 3.2.2020 
(180) 3.2.2030 
(210) 133-2010 
(220) 3.2.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 14, 32, 35 
(511) 14 - Klenoty, šperky, ozdoby, bižutéria. 

32 - Minerálne vody, nealkoholické nápoje, najmä 
šumivé nápoje, nealkoholické nápoje, prípravky na 
zhotovenie nápojov. 
35 - Reklama; reklamná činnosť, najmä vydávanie 
a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširo-
vanie reklamných materiálov, propagačná a in-
zertná činnosť vrátane poskytovania uvedených 
služieb online (prostredníctvom počítačových a iných 
sietí), poskytovanie obchodných rád a informácií 
spotrebiteľom, prieskum trhu, podpora predaja pre 
tretie osoby, odborné obchodné poradenstvo, po-
skytovanie obchodných informácií; organizovanie 
a budovanie vernostného systému pre zákazníkov 
včítane prieskumu, vyhodnocovanie a odmeňova-
nie nákupného správania spotrebiteľov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká 

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

SK; 
 
 

(111) 227955 
(151) 19.7.2010 
(156) 15.1.2020 
(180) 15.1.2030 
(210) 5015-2010 
(220) 15.1.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na humánne použitie 

(okrem farmaceutických prípravkov na liečenie 
rán), vitamínové prípravky a výživové doplnky. 

(540) ZIZZ 
(550) slovná 
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38,  

H-1106 Budapest, HU; 
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227963 
(151) 19.7.2010 
(156) 26.1.2020 
(180) 26.1.2030 
(210) 5029-2010 
(220) 26.1.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Medovina. 

(540) PREŠPORSKÁ MEDOVINA 
(550) slovná 
(732) Včelco s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smoleni-

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

 
 

(111) 227971 
(151) 19.7.2010 
(156) 1.2.2020 
(180) 1.2.2030 
(210) 5038-2010 
(220) 1.2.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 30, 32, 35 
(511) 30 - Pekárske výrobky, trvanlivé, polotrvanlivé a jem-

né pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, vý-
robky z obilnín, cereálne výrobky, čokoládové  
a nečokoládové cukrovinky, oplátky, napolitánky, 
trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové, su-
šienky, vafle, tyčinky, piškóty, kakaové, čokolá-
dové, kávové a ovocné náplne a krémy, kakaové, 
čokoládové a nečokoládové polevy, kávové, kaka-
ové a čokoládové nápoje. 
32 - Nápojové zmesi a prášky, nealkoholické ná-
poje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy, nápojové 
zmesi a iné prípravky na výrobu nápojov. 
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklam-
ná, informačno-obchodná a inzertná činnosť, dis-
tribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblas-
ti výrobkov trvanlivého pečiva, organizovanie  
a usporadúvanie súťaží na podporu predaja výrob-
kov trvanlivého pečiva. 

(540) Miňonky Mini 
(550) slovná 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 227972 
(151) 19.7.2010 
(156) 5.2.2020 
(180) 5.2.2030 
(210) 5052-2010 
(220) 5.2.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 9, 36, 38, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér, dáta, databázy a iné infor-

mačné produkty na nosičoch dát a v elektronic-
kých dátových, informačných, telekomunikačných 
sieťach všetkých druhov; multimediálne informač-
né katalógy; elektronické dokumenty; elektronické  
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 nosiče informácií všetkých druhov, najmä zvuko-
vých, obrazových a zvukovo-obrazových zázna-
mov; elektronické publikácie; počítačový hardvér; 
fotografické, kinematografické a optické prístroje 
a nástroje; prístroje na záznam a reprodukciu zvu-
ku a obrazu; počítačové hry; počítačové disky; po-
čítače; tlačiarne; multimediálne prístroje; čipy; po-
čítačové rozhrania; modemy; skenery; mikrofóny; 
monitory; reproduktory; CD-ROM; zvukové kar-
ty; diskové mechaniky; videá; myši; textové pro-
cesory; faxové prístroje; satelitné antény; kom-
paktné disky; telefóny; fotokopírky; časti a diely 
pre všetky uvedené tovary. 
36 - Poskytovanie informácií o poisťovníctve a ban-
kovníctve; finančné analýzy v poisťovníctve a ban-
kovníctve. 
38 - Poskytovanie telekomunikačných informácií; 
služby prenosu údajov a informácií prostredníc-
tvom telekomunikačných prostriedkov. 
42 - Poskytovanie softvéru; programátorské práce; 
vypracovávanie programov na hromadné spraco-
vanie dát; projektovanie informačných technológií 
počítačových databáz pre oblasť obchodu, elektro-
niky, výroby, poisťovníctva, bankovníctva a tele-
komunikácií. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Ataccama Software, s.r.o., Sokolovská 685/136f, 

186 00 Praha 8, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 227973 
(151) 19.7.2010 
(156) 5.2.2020 
(180) 5.2.2030 
(210) 5053-2010 
(220) 5.2.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 9, 36, 38, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér, dáta, databázy a iné infor-

mačné produkty na nosičoch dát a v elektronic-
kých dátových, informačných, telekomunikačných 
sieťach všetkých druhov; multimediálne infor-
mačné katalógy; elektronické dokumenty; elektro-
nické nosiče informácií všetkých druhov, najmä 
zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záz-
namov; elektronické publikácie; počítačový hard-
vér; fotografické, kinematografické a optické prí-
stroje a nástroje; prístroje na záznam a reprodukciu 
zvuku a obrazu; počítačové hry; počítačové disky; 
počítače; tlačiarne; multimediálne prístroje; čipy;  
 

 počítačové rozhrania; modemy; skenery; mikrofó-
ny; monitory; reproduktory; CD-ROM; zvukové 
karty; diskové mechaniky; videá; myši; textové 
procesory; faxové prístroje; satelitné antény; kom-
paktné disky; telefóny; fotokopírky; časti a diely 
pre všetky uvedené tovary. 
36 - Poskytovanie informácií o poisťovníctve a ban-
kovníctve; finančné analýzy v poisťovníctve a ban-
kovníctve. 
38 - Poskytovanie telekomunikačných informácií; 
služby prenosu údajov a informácií prostredníc-
tvom telekomunikačných prostriedkov. 
42 - Poskytovanie softvéru; programátorské práce; 
vypracovávanie programov na hromadné spraco-
vanie dát; projektovanie informačných technológií 
počítačových databáz pre oblasť obchodu, elektro-
niky, výroby, poisťovníctva, bankovníctva a tele-
komunikácií. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Ataccama Software, s.r.o., Sokolovská 685/136f, 

186 00 Praha 8, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 227976 
(151) 19.7.2010 
(156) 15.2.2020 
(180) 15.2.2030 
(210) 5073-2010 
(220) 15.2.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 5, 32, 35 
(511) 5 - Liečivé nápoje, minerálne potravinové doplnky 

v tuhom i tekutom stave, diabetické a dietetické 
nápoje na lekárske účely, nápoje pre dojčatá. 
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody prí-
rodné, ochutené stolové a pramenité vody, sýtené 
nápoje nealkoholické, ovocné šťavy, sirupy a príp-
ravky na prípravu nápojov, pivá. 
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti na vý-
robky uvedené v triedach 5 a 32, propagačná  
a reklamná činnosť, prieskumy trhu, prenájom 
reklamných miest. 

(540) KORUNNÍ 
(550) slovná 
(732) Karlovarská Korunní s.r.o., Stráž nad Ohří 77, 

363 01 Stráž nad Ohří, CZ; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 227977 
(151) 19.7.2010 
(156) 15.2.2020 
(180) 15.2.2030 
(210) 5074-2010 
(220) 15.2.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 
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 9 (511) 5, 32, 35 
(511) 5 - Liečivé nápoje, minerálne potravinové doplnky 

v tuhom i tekutom stave, diabetické a dietetické 
nápoje na lekárske účely, nápoje pre dojčatá. 
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody prí-
rodné, ochutené stolové a pramenité vody, sýtené 
nápoje nealkoholické, ovocné šťavy, sirupy a príp-
ravky na prípravu nápojov, pivá. 
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti na vý-
robky uvedené v triedach 5 a 32, propagačná a re-
klamná činnosť, prieskumy trhu, prenájom re-
klamných miest. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Karlovarská Korunní s.r.o., Stráž nad Ohří 77, 

363 01 Stráž nad Ohří, CZ; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 228020 
(151) 19.7.2010 
(156) 15.1.2020 
(180) 15.1.2030 
(210) 42-2010 
(220) 15.1.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 30, 32 
(511) 30 - Nápoje na báze čaju pochádzajúce z Rajca. 

32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné nápoje 
nealkoholické, nápoje všetko pochádzajúce z Raj-
ca a šťavy ovocné, sirupy a iné prípravky na zho-
tovenie nápojov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s. (IČO 242 61 980), 

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

SK; 
 
 

(111) 228023 
(151) 19.7.2010 
(156) 18.1.2020 
(180) 18.1.2030 
(210) 51-2010 
(220) 18.1.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 30, 32 
(511) 30 - Nápoje na báze čaju pochádzajúce z Rajca. 

32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealko-
holické nápoje, ovocné nápoje všetko pochádzajú-
ce z Rajca, ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky 
na zhotovenie nápojov. 
 

(540) 

  
(550) obrazová 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s. (IČO 242 61 980), 

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

SK; 
 
 

(111) 228031 
(151) 19.7.2010 
(156) 20.1.2020 
(180) 20.1.2030 
(210) 67-2010 
(220) 20.1.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 16, 35, 39 
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-

žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, 
drobné reklamné materiály z papiera, etikety, s vý-
nimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, 
grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, pa-
pierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepen-
kové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na 
kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepore-
lá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papier-
nický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické 
a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kar-
tónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, 
reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, 
umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, 
vrecia z papiera alebo plastických materiálov, pa-
pierové čiapky, papierové zástavy a zástavky, iné 
propagačné a spomienkové predmety z papiera, 
kartónu alebo lepenky, perá, ceruzky, písacie po-
treby, samolepky, magnetky (kancelárske a reklam-
né predmety), podložky na písanie, podložky pod 
myš, aróma - dresy (voňavé visačky), tlačoviny - 
darčekové poukážky, lístky (vstupenky), žreby, vý-
herné karty. 
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmen-
te pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo a ma-
nažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie vý-
kladov; obchodný manažment, sprostredkovanie 
nákupu a predaja tovarov, reklama, organizovanie 
výstav na reklamné a obchodné účely; rozširova-
nie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie re-
klamných materiálov zákazníkom; vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov; distribúcia 
vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie 
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo 
náborových textov; televízna reklama; reklamné 
agentúry; organizovanie reklamných hier na pro-
pagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; 
prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre 
tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, spros- 
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tredkovanie a výber tovaru prostredníctvom kata-
lógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľ-
ské informácie, reklamná a inzertná činnosť pros-
tredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej 
siete; poskytovanie informácií a iných informač-
ných produktov reklamného charakteru; prenájom 
reklamných informačných a komunikačných miest; 
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; služby 
riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné 
služby. 
39 - Autobusová doprava, automobilová doprava, 
doprava osôb, doprava osôb nemotorovými pros-
triedkami, poskytovanie prepravných služieb ne-
motorovými vozidlami, letecká doprava, lodná 
doprava, prenájom automobilov, sprevádzanie ces-
tujúcich, informácie o doprave, rezervácia dopra-
vy, doručovacie služby, kuriérske služby, organi-
zovanie okružných ciest, organizovanie exkurzií, 
organizovanie turistických plavieb, služby parko-
vania automobilov, poskytovanie pomoci pri do-
prave, prenájom dopravných prostriedkov, prená-
jom garáží, prenájom miesta na parkovanie, spro-
stredkovanie prepravy, taxislužba, turistické pre-
hliadky, služby vodičov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) LUXURY SERVICES s.r.o., Tuhovská 1/A, 831 07 

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

 
 

(111) 228035 
(151) 19.7.2010 
(156) 23.12.2019 
(180) 23.12.2029 
(210) 1827-2009 
(220) 23.12.2009 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 16, 35, 41, 43, 44 
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, bro-

žované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové oba-
ly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, 
drobné reklamné materiály z papiera, etikety, s vý-
nimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, 
grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, pa-
pierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepen-
kové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na 
kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepore-
lá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (pa-
piernický tovar), obrazy, papiernický tovar, perio-
dické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety 
z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo le-
penky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné  
 

 materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie 
na balenie, vrecia z papiera alebo plastických ma-
teriálov, fotografie, plagáty, brožúry, papierové čiap-
ky, papierové zástavy a zástavky, iné propagačné  
a spomienkové predmety z papiera, kartónu alebo 
lepenky, perá, ceruzky, písacie potreby, samolep-
ky, magnetky (kancelárske a reklamné predmety), 
podložky na písanie, aróma - dresy (voňavé visač-
ky), tlačoviny - darčekové poukážky, lístky (vstu-
penky), žreby, výherné karty. 
35 - Maloobchodné služby s odevmi a obuvou, ga-
lantérnym tovarom, textilom, nábytkom, umelec-
kými dekoratívnymi a darčekovými tovarmi a naj-
mä s tovarom uvedeným vyššie, administratívna 
správa hotelov, reklamné agentúry, spravovanie 
hotelov, obchodné alebo podnikateľské informá-
cie, komerčné informačné kancelárie, prenájom 
kancelárskych strojov a zariadení, marketingové 
štúdie, nábor zamestnancov, poradenstvo v obchod-
nej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, 
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchod-
ný manažment a podnikové poradenstvo, organi-
zovanie výstav na obchodné a reklamné účely, 
personálne poradenstvo, oceňovanie a odhady  
v oblasti podnikania, odborné obchodné poraden-
stvo, poradenstvo pri vedení podnikov, prenájom 
predajných automatov, predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja, pred-
vádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo 
všetkých komunikačných médiách, prenájom re-
klamných materiálov, prieskum trhu, prieskum ve-
rejnej mienky, reklama, sekretárske služby, ob-
chodné sprostredkovanie služieb prihlasovaných  
v triedach 41, 43 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 
klubové služby, kluby zdravia (telesné cvičenia), 
informácie o možnosti 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. 
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. 
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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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(732) A.N.E.S., a.s., Maďarovská 4, 935 87 Santovka, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 228056 
(151) 19.7.2010 
(156) 26.1.2020 
(180) 26.1.2030 
(210) 94-2010 
(220) 26.1.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 14, 32, 35 
(511) 14 - Klenoty, šperky, ozdoby, bižutéria. 

32 - Minerálne vody, nealkoholické nápoje, naj-
mä šumivé nápoje, nealkoholické nápoje, príprav-
ky na zhotovenie nápojov. 
35 - Reklama; reklamná činnosť, najmä vydávanie 
a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširo-
vanie reklamných materiálov, propagačná a inzer-
tná činnosť vrátane poskytovania uvedených slu-
žieb online (prostredníctvom počítačových a iných 
sietí), poskytovanie obchodných rád a informácií 
spotrebiteľom, prieskum trhu, podpora predaja pre 
tretie osoby, odborné obchodné poradenstvo, po-
skytovanie obchodných informácií, organizovanie 
a budovanie vernostného systému pre zákazníkov 
včítane prieskumu, vyhodnocovanie a odmeňova-
nie nákupného správania spotrebiteľov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela, čierna 
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká 

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

SK; 
 
 

(111) 228063 
(151) 19.7.2010 
(156) 29.1.2020 
(180) 29.1.2030 
(210) 104-2010 
(220) 29.1.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 32, 33 
(511) 32 - Prírodné minerálne vody, pramenité vody a iné 

nealkoholické nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje, s výnimkou piva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) KTT - INVEST, a.s., SNP 519, 039 12 Turčian-

ske Teplice, SK; 
 
 

(111) 228076 
(151) 19.7.2010 
(156) 16.2.2020 
(180) 16.2.2030 
(210) 195-2010 
(220) 16.2.2010 
(442) 7.4.2010 
(450) 7.9.2010 

 9 (511) 33, 35 
(511) 33 - Medovina. 

35 - Reklama; sprostredkovanie obchodu s uve-
deným tovarom v triede 33. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá, zelená, zlatá, biela 
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(732) ZAJÍČEK Ivan - VČELÁRSTVO, Zámecká 166, 
900 68 Plavecký Štvrtok, SK; 

(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK; 
 
 

(111) 228137 
(151) 19.8.2010 
(156) 3.2.2020 
(180) 3.2.2030 
(210) 134-2010 
(220) 3.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Čerstvé, chladené a mrazené cukrovinky a cu-

krárske výrobky; pečivo; pekárske výrobky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá, oranžová, zlatá, biela, hnedá 
(732) MELADO s.r.o., Průmyslový areál 127, 763 21 

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

 
 

(111) 228143 
(151) 19.8.2010 
(156) 8.2.2020 
(180) 8.2.2030 
(210) 151-2010 
(220) 8.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 9, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 35, 41, 43 
(511) 9 - Ochranné prilby na šport. 

16 - Papier a výrobky z papiera a lepenky patria-
ce do tejto triedy, reklamné, propagačné a úžit-
kové výrobky z papiera, napríklad etikety, pod-
nosy na rýchle občerstvenie (nie pre domácnosť), 
papierové utierky, papierové obrusy, papierové 
obrúsky, papierové uteráky, tlačoviny, periodické 
a neperiodické publikácie, časopisy, informačné, 
reklamné a propagačné letáky, plagáty, plagáty 
na bilbordy, prospekty, brožúry, pohľadnice, ma-
py, sprievodcovia (ako knihy a brožúry), listové 
obálky, blahoprajné pohľadnice, kalendáre, sa-
molepky, nálepky (ako papiernický tovar), ob-
rázky, obtlačky, vystrihovačky, maľovanky, vizit-
ky, baliaci a kancelársky papier, papierové tašky, 
zošity, skicáre, ceruzky, tlačiarenské písmo a kar-
tonážne výrobky, papierové pásky, dáta a databá-
zy na papierových nosičoch, papierové reklamné 
stojančeky, ťažidlá, papiernictvo nezahrnuté v ďal-
ších triedach. 
 
 

18 - Športové tašky. 
24 - Textil a textilné výrobky, ktoré nie sú zara-
dené v iných triedach, tkaniny a textílie na výro-
bu odevov a kusového textilu, bytového textilu, 
posteľnej bielizne, textilné uteráky, textilné utier-
ky, obliečky, prestieradlá, prikrývky patriace do 
triedy 24, poťahy na nábytok, textilné alebo ume-
lohmotné závesy, záclony, obrusy a prestierania  
s výnimkou papierových, látkové vreckovky, ša-
tovky, nábytkové, posteľné a stolové tkaniny, 
darčekové predmety z textilu. 
25 - Odevy, obuv, športová obuv, najmä lyžiar-
ske topánky, športové topánky, tretry, domáca 
obuv, nohavice, športové odevy, teplákové súp-
ravy, tričká, športové tričká, dresy, košele, teplá-
kové bundy, svetre, plavky, spodná bielizeň, ne-
premokavé vetrovky s kapucňou, bundy, ponož-
ky, obleky, rukavice; pokrývky hlavy; čapice; če-
lenky (oblečenie); športový tovar, potreby, vyba-
venie a náradie zaradené do triedy 25. 
28 - Športové a telocvičné prístroje, náradie a ná-
stroje vrátane ich súčiastok a doplnkov nezahrnu-
té v iných triedach, najmä lyže, lyžiarske palice, 
výcvikové zariadenia na lyžovanie, lyžiarske via-
zanie, vosk na lyže, športové rukavice, hry a hrač-
ky, poťahy na lyže a surfy, športové potreby pre 
lyžiarov, sánkarov a horolezcov. 
30 - Neliečivé potravinové doplnky na posilnenie 
imunity organizmu a zlepšenie zdravia, rastlinného 
pôvodu, na báze produktov patriacich do triedy 30, 
v tuhom i tekutom stave, vo forme práškových 
zmesí, kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumi-
vých tabliet, pastiliek, dražé, toboliek, kapsúl, 
bonbónov, želé, práškov, všetko uvedené na nelie-
čebné účely a v rámci tejto triedy, káva a kávové 
náhradky, obilné vločky müsli, čaje, kakao, cukor, 
ryža, maniok, ságo, múka a výrobky z obilia, 
chlieb, pečivo a cukrárske výrobky, zmrzlina, med, 
soľ, horčica, ocot, omáčky (aromatické), korenia, 
polevy, príchute do potravín, prášky na výrobu 
zmrzliny, pizza, potravinárska múka, palacinky, 
niťovky, muškátové orechy, med. 
35 - Organizácia a usporadúvanie reklamných a pro-
pagačných akcií, promotion akcií, reklamné pre-
zentácie firiem, výrobkov a služieb, činnosť re-
klamnej a marketingovej agentúry, predvádzanie 
modeliek na reklamné účely a podporu predaja 
vrátane poskytovania s tým spojených informácií, 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely, vy-
hľadávanie a poskytovanie obchodných a podnika-
teľských informácií, komerčné informačné kance-
lárie, marketingové štúdie, personálne poraden-
stvo, obchodné a odborné poradenstvo, obchodný 
prieskum a manažment, organizovanie komerč-
ných výstav a veľtrhov, prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod, spros-
tredkovateľne práce. 
41 - Tréning športových trénerov, inštruktorov, roz-
hodcov a športovcov, vzdelávanie a vyučovanie, 
organizácia a vedenie seminárov a výcvikových 
kurzov a školení, zvlášť športového lekárstva, re-
alizácia a organizácia športových disciplín, naj-
mä športových pretekov; činnosť športových za-
riadení, táborov, požičovňa športového vybave-
nia, organizácia a usporadúvanie spoločenských, 
kultúrnych, zábavných akcií, súťaží a vystúpení, 
exhibícií a tanečných zábav, diskoték, plesov, 
hudobných produkcií, koncertov, zábav, open air  
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party, organizovanie a vedenie kolokvií, organizo-
vanie a vedenie koncertov, vzdelávacie akadémie, 
požičiavanie a prenájom športového výstroja s vý-
nimkou dopravných prostriedkov, prevádzkovanie 
športových zariadení, športovísk, organizovanie  
a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sym-
pózií, školení, kurzov, prezentácií, teambuildin-
gov, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, orga-
nizovanie lotérií, plesov, predstavení (manažérske 
služby), organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží, organizovanie živých vystúpení, plá-
novanie a organizovanie večierkov, banketov, re-
cepcií, vydávanie kníh, poskytovanie informácií  
o možnostiach vzdelávania, rekreácie, zábavy, vy-
učovanie a vzdelávanie, klubová činnosť, vydáva-
nie periodických a neperiodických publikácií a tla-
čovín, vyhľadávanie a poskytovanie športových 
informácií. 
43 - Pohostinská a reštauračná činnosť, poskyto-
vanie gastronomických služieb, stravovacie služ-
by, príprava jedál a výrobkov studenej kuchyne, 
prevádzkovanie reštaurácií, kaviarní, cybercafé, 
barov, internetových kaviarní a barov, bufetov  
a stánkov s občerstvením. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Doli- 

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

 
 

(111) 228157 
(151) 19.8.2010 
(156) 17.2.2020 
(180) 17.2.2030 
(210) 201-2010 
(220) 17.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a látky. 

(540) Nurofen Rapid. Rýchlejšia 
 úľava od bolesti. 
(550) slovná 
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 103- 

-105 Bath Road, SL1 3UH Slough, Berkshire, GB; 
 
 

(111) 228165 
(151) 19.8.2010 
(156) 18.2.2020 
(180) 18.2.2030 
(210) 213-2010 
(220) 18.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 35, 36, 41 
 
 
 

(511) 35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment, 
obchodná správa; obchodná administratíva; kan-
celárske práce. 
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financova-
nia; služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti 
nehnuteľností. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, červená 
(732) TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám. 1/A, 

815 61 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228189 
(151) 19.8.2010 
(156) 26.2.2020 
(180) 26.2.2030 
(210) 307-2010 
(220) 26.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky - kontraceptíva s ob-

sahom účinných látok gestodén a etinylestradiol. 

(540) ARTIZIA 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 228217 
(151) 19.8.2010 
(156) 2.3.2020 
(180) 2.3.2030 
(210) 317-2010 
(220) 2.3.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 

(540) GYNAIKA 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 228218 
(151) 19.8.2010 
(156) 3.3.2020 
(180) 3.3.2030 
(210) 322-2010 
(220) 3.3.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 
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 9 (511) 35, 37, 40 
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment, ob-

chodná správa; obchodná administratíva; kancelár-
ske práce. 
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, červená 
(732) MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany, Zoltána Fábry-

ho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany, SK; 
 
 

(111) 228240 
(151) 19.8.2010 
(156) 25.2.2020 
(180) 25.2.2030 
(210) 5125-2010 
(220) 25.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Veterinárne a humánne farmaceutické príprav-

ky. 

(540) UROTAM 
(550) slovná 
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 

Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
IE; 

(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228241 
(151) 19.8.2010 
(156) 5.3.2020 
(180) 5.3.2030 
(210) 5143-2010 
(220) 5.3.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 25, 35, 40 
(511) 25 - Pančuchy; ponožky; spodná bielizeň. 

35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj pan-
čúch a spodnej bielizne. 
40 - Farbenie a úprava textilu a textílií. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) modrá, ružová 
(732) AMR-STUMVOLL, s.r.o., Družstevná 642, 922 03 

Vrbové, SK; 
 
 

(111) 228275 
(151) 19.8.2010 
(156) 22.2.2020 
(180) 22.2.2030 
(210) 277-2010 
(220) 22.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 

(540) TEZEO 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 228280 
(151) 19.8.2010 
(156) 3.2.2020 
(180) 3.2.2030 
(210) 5042-2010 
(220) 3.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 35, 43 
(511) 35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj po-

travinárskych výrobkov, predaj potravinárskych 
výrobkov, najmä rýb, výrobkov z rýb, rybích šalá-
tov a pekárskych výrobkov prostredníctvom pre-
dajných automatov a prostredníctvom katalógov, 
prenájom predajných automatov. 
43 - Služby súvisiace s poskytovaním jedla a ná-
pojov; príprava jedla a nápojov; hotely, reštaurá-
cie, rýchloobslužné reštaurácie so stálou prevádz-
kou, samoobslužné reštaurácie, snackbary, bary, 
kafetérie, služby reštauratérov, ktorí pripravujú 
jedlo a dodávajú ho na objednávku domov alebo 
do podnikov (ketering), služby poskytovania jedla 
a nápojov na báze take-away reštaurácií, kolektív-
ne stravovanie a závodné jedálne, prenájom ku-
chynského a reštauračného vybavenia, príprava 
potravín alebo pokrmov na konzumáciu v alebo 
mimo miesta prípravy; poskytovanie potravín pre 
reštaurácie; poskytovanie potravín pre kaviarne; 
poskytovanie potravín pre prevádzky poskytujúce 
jedlo a nápoje. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená 
(732) Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žili-

na, SK; 
(740) Baďurová Katarína, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 228282 
(151) 19.8.2010 
(156) 4.2.2020 
(180) 4.2.2030 
(210) 5045-2010 
(220) 4.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 9, 16, 35, 36, 41 
(511) 9 - Kompaktné disky; magnetické disky; optické 

disky; optické kompaktné disky; záznamové dis-
ky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče úda-
jov; prístroje na nahrávanie, spracovanie, prenos  
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, nosiče  
s obrazovými, zvukovými, audiovizuálnymi alebo 
textovými dielami, nahrávkami a záznamami; roz-
množeniny obrazových, zvukových, audiovizuál-
nych alebo textových diel, nahrávok a záznamov 
na všetkých druhoch nepapierových nosičov; elek-
tronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej 
siete; nahrané a prázdne nosiče záznamov; zaria-
denia na spracovanie údajov; počítače; periférne 
zariadenia počítačov; počítačový softvér; počíta-
čové terminály a počítačový softvér na použitie vo 
finančných službách, bankových, burzových a te-
lekomunikačných odvetviach na sprístupnenie, zúč-
tovanie a úhradu finančných alebo burzových ope-
rácií; počítačové programy stiahnuté z telekomu-
nikačnej siete; elektronické časopisy; kódované 
karty, hlavne magnetické karty a karty obsahujúce 
integrované obvody, najmä na finančné využitie; 
audiovizuálna technika na výučbu. 
16 - Listinné cenné papiere; tlačoviny; tlačivá; for-
muláre; periodická a neperiodická tlač; publikácie; 
zborníky; knihy; brožúry; časopisy; noviny; albu-
my; atlasy; plagáty; katalógy; kalendáre; príručky; 
prospekty; ročenky; fotografie; papierové propa-
gačné materiály; papierové obaly; papierové lís-
tky; papierové pozvánky, letáky, tlačené reklamné 
a úžitkové manuály; grafické reprodukcie; databá-
zy na papierových nosičoch; papierové vlajky; pú-
tače z papiera alebo z lepenky; pečiatky; papier-
nický tovar; nálepky; lepiace štítky; písacie potre-
by; predmety z kartónu; kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku; drobné darčekové predmety z pa-
piera, kartónu a lepenky patriace do tejto triedy. 
35 - Hospodárske a ekonomické predpovede; ob-
chodné a podnikateľské informácie; kopírovanie 
alebo rozmnožovanie dokumentov; licencie (ob-
chodná správa-) výrobkov a služieb pre tretie oso-
by; marketingové štúdie; vedenie kartoték v počí-
tači; zostavovanie výpisov z účtov; odborné ob-
chodné poradenstvo; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; 
organizovanie komerčných alebo reklamných vý-
stav a veľtrhov; prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; reklama; revízia účtov; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; štatistické kompi-
lácie; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
pre zákazníkov; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; robenie výpisov zo zoznamov akcionárov 
a iných papierových výstupov služieb, ktoré pos- 
kytuje depozitár; propagácia služieb depozitára 
cenných papierov; sprostredkovanie služieb uvede- 
 

ných v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie slu-
žieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, počítačových sietí a internetu. 
36 - Finančné informácie; finančné analýzy; fi-
nančné konzultačné služby; burzové maklérstvo; 
faktoring, fortfajting; finančné odhady a oceňova-
nie; finančné poradenstvo; finančné služby; spra-
vovanie financií; úschovne služby; elektronický 
prevod kapitálu; klíring (bezhotovostné zúčtovanie 
vzájomných pohľadávok a záväzkov); garancie, 
záruky, kaucie; finančný lízing; kapitálové investí-
cie; platobné prevody vykonávané elektronicky, 
prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; pre-
nájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; 
správcovstvo; sprostredkovanie (maklérstvo); spros-
tredkovanie záruk ; činnosť depozitára cenných 
papierov; vydávanie cenných papierov a cenín; 
uloženie a správa cenných papierov alebo iných 
hodnôt hospodárenia s cennými papiermi klienta 
na jeho účet vrátane ich poradenstva (portfólio ma-
nažment); vydávanie cenných papierov emitentov 
a služby súvisiace s ich umiestňovaním; prijímanie 
listinných cenných papierov do samostatnej a/ale-
bo hromadnej úschovy; evidencia zaknihovaných 
cenných papierov a imobilizovaných cenných pa-
pierov v registroch emitentov; evidencia majiteľov 
zaknihovaných cenných papierov na účtoch maji-
teľov; evidencia údajov o cenných papieroch na 
klientskych účtoch členov a držiteľských účtoch; 
evidencia zmien na účtoch majiteľov, na klient-
skych účtoch členov a na držiteľských účtoch; 
evidencia údajov, zmien a ďalších údajov týkajú-
cich sa zaknihovaných cenných papierov a imobi-
lizovaných cenných papierov; prideľovanie, me-
nenie a rušenie identifikačného kódu ISIN a iných 
identifikačných kódov týkajúcich sa cenných pa-
pierov; zúčtovacie, evidenčné, správcovské alebo 
finančné služby poskytované členom centrálneho 
depozitára, majiteľom účtov vedených centrálnym 
depozitárom, emitentom, majiteľom cenných pa-
pierov, obchodníkom s cennými papiermi, organi-
zátorom verejného trhu, burze cenných papierov; 
poradenstvo v oblasti cenných papierov; vedenie 
zoznamov akcionárov pri listinných akciách na 
meno; zabezpečovanie splácania menovitej hodno-
ty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cen-
ných papierov, ako aj ďalšie s tým súvisiace čin-
nosti na žiadosť emitenta; úschova a správa fi-
nančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľ-
skej správy a súvisiacich služieb, najmä správy 
peňažných prostriedkov a finančných zábezpek; 
prenájom bezpečnostných schránok; poskytovanie 
úverov alebo pôžičiek klientovi na účely vykona-
nia obchodu s investičnými nástrojmi; zriaďovanie 
účtu u zahraničnej právnickej osoby s obdobným 
predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u za-
hraničnej banky alebo zahraničného obchodníka  
s cennými papiermi a poskytovanie s tým súvisia-
cich služieb; požičiavanie cenných papierov; sprá-
va garančného fondu; finančné služby súvisiace  
s činnosťou centrálneho depozitára; služby maklé-
rov na burze cenných papierov; kurzové záznamy 
na burze; evidencia rozhodnutí prijatých minister-
stvom podľa zákona o cenných papieroch; regis-
trácia záložných práv; investovanie do cenných 
papierov na vlastný účet, obchodovanie s prevodi-
teľnými cennými papiermi; zriaďovanie a vedenie  
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držiteľských účtov; výpisy z účtov klientov; net-
ting (vzájomné započítavanie záväzkov a pohľa-
dávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovna-
nia z obchodov vyrovnávaných v systéme zúčto-
vania a vyrovnania); finančné riadenie; finančné 
oceňovanie podnikových súpisov a aktív; posky-
tovanie služieb uvedených v triede 36 tohto zoz-
namu prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, počítačových sietí a internetu; 
zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s investičnými 
nástrojmi; robenie výpisov z účtov; zverejňovanie 
informácií v tlači uverejňujúcej burzové správy  
a na webovej stránke inštitúcie šíriacej uvedené in-
formácie vrátane na webovej stránke centrálneho 
depozitára v súlade s informačnou a oznamovacou 
povinnosťou centrálneho depozitára. 
41 - Akadémie; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); informácie o výchove a vzde-
lávaní; knižnice (požičovne kníh); organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie kolokvií; organi-
zovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie sympózií; organizovanie kultúrnych a vzde-
lávacích výstav; organizovanie a vedenie koncer-
tov; organizovanie predstavení (manažérske služ-
by); organizovanie živých vystúpení; služby po-
skytované orchestrom; plánovanie a organizovanie 
večierkov; poskytovanie elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania); školenie; vý-
cvik; vydávanie kníh; online vydávanie kníh a ča-
sopisov v elektronickej forme; vyučovanie, vzde-
lávanie, predovšetkým v oblasti cenných papierov; 
praktické cvičenie (ukážky); písanie textov (okrem 
reklamných); elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); vydávanie kníh; vydávanie tex-
tov s výnimkou reklamných alebo náborových. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., 

Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, SK; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 
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(151) 19.8.2010 
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(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 9, 16, 35, 36, 41 
(511) 9 - Kompaktné disky; magnetické disky; optické 

disky; optické kompaktné disky; záznamové dis-
ky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče úda- 
 

 jov; prístroje na nahrávanie, spracovanie, prenos  
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, nosiče  
s obrazovými, zvukovými, audiovizuálnymi alebo 
textovými dielami, nahrávkami a záznamami; roz-
množeniny obrazových, zvukových, audiovizuál-
nych alebo textových diel, nahrávok a záznamov 
na všetkých druhoch nepapierových nosičov; elek-
tronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej 
siete; nahrané a prázdne nosiče záznamov; zaria-
denia na spracovanie údajov; počítače; periférne 
zariadenia počítačov; počítačový softvér; počíta-
čové terminály a počítačový softvér na použitie vo 
finančných službách, bankových, burzových a te-
lekomunikačných odvetviach na sprístupnenie, 
zúčtovanie a úhradu finančných alebo burzových 
operácií; počítačové programy stiahnuté z teleko-
munikačnej siete; elektronické časopisy; kódované 
karty, hlavne magnetické karty a karty obsahujúce 
integrované obvody, najmä na finančné využitie; 
audiovizuálna technika na výučbu. 
16 - Listinné cenné papiere; tlačoviny; tlačivá; for-
muláre; periodická a neperiodická tlač; publikácie; 
zborníky; knihy; brožúry; časopisy; noviny; albu-
my; atlasy; plagáty; katalógy; kalendáre; príručky; 
prospekty; ročenky; fotografie; papierové propa-
gačné materiály; papierové obaly; papierové líst-
ky; papierové pozvánky, letáky, tlačené reklamné 
a úžitkové manuály; grafické reprodukcie; databá-
zy na papierových nosičoch; papierové vlajky; pú-
tače z papiera alebo z lepenky; pečiatky; papier-
nický tovar; nálepky; lepiace štítky; písacie potre-
by; predmety z kartónu; kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku; drobné darčekové predmety z pa-
piera, kartónu a lepenky patriace do tejto triedy. 
35 - Hospodárske a ekonomické predpovede; ob-
chodné a podnikateľské informácie; kopírovanie 
alebo rozmnožovanie dokumentov; licencie (ob-
chodná správa-) výrobkov a služieb pre tretie oso-
by; marketingové štúdie; vedenie kartoték v počí-
tači; zostavovanie výpisov z účtov; odborné ob-
chodné poradenstvo; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; or-
ganizovanie komerčných alebo reklamných výstav 
a veľtrhov; prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; reklama; revízia účtov; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; štatistické kompi-
lácie; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
pre zákazníkov; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; robenie výpisov zo zoznamov akcionárov 
a iných papierových výstupov služieb, ktoré pos-
kytuje depozitár; propagácia služieb depozitára 
cenných papierov; sprostredkovanie služieb uve-
dených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie 
služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, počítačových sietí a internetu. 
36 - Finančné informácie; finančné analýzy; finan-
čné konzultačné služby; burzové maklérstvo; fak-
toring, fortfajting; finančné odhady a oceňovanie; 
finančné poradenstvo; finančné služby; spravova-
nie financií; úschovne služby; elektronický prevod 
kapitálu; klíring (bezhotovostné zúčtovanie vzá-
jomných pohľadávok a záväzkov); garancie, záru-
ky, kaucie; finančný lízing; kapitálové investície;  
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platobné prevody vykonávané elektronicky, prená-
jom nehnuteľností; správa nehnuteľností; prená-
jom bytov;: prenájom kancelárskych priestorov; 
správcovstvo; sprostredkovanie (maklérstvo); spros-
tredkovanie záruk; činnosť depozitára cenných pa-
pierov; vydávanie cenných papierov a cenín; ulo-
ženie a správa cenných papierov alebo iných hod-
nôt hospodárenia s cennými papiermi klienta na 
jeho účet vrátane ich poradenstva (portfólio ma-
nažment); vydávanie cenných papierov emitentov 
a služby súvisiace s ich umiestňovaním; prijímanie 
listinných cenných papierov do samostatnej a/ale-
bo hromadnej úschovy; evidencia zaknihovaných 
cenných papierov a imobilizovaných cenných pa-
pierov v registroch emitentov; evidencia majiteľov 
zaknihovaných cenných papierov na účtoch maji-
teľov; evidencia údajov o cenných papieroch na 
klientskych účtoch členov a držiteľských účtoch; 
evidencia zmien na účtoch majiteľov, na klient-
skych účtoch členov a na držiteľských účtoch; evi-
dencia údajov, zmien a ďalších údajov týkajúcich 
sa zaknihovaných cenných papierov a imobilizo-
vaných cenných papierov; prideľovanie, menenie 
a rušenie identifikačného kódu ISIN a iných iden-
tifikačných kódov týkajúcich sa cenných papierov; 
zúčtovacie, evidenčné, správcovské alebo finančné 
služby poskytované členom centrálneho depozitá-
ra, majiteľom účtov vedených centrálnym depozi-
tárom, emitentom, majiteľom cenných papierov, 
obchodníkom s cennými papiermi, organizátorom 
verejného trhu, burze cenných papierov; poraden-
stvo v oblasti cenných papierov; vedenie zozna-
mov akcionárov pri listinných akciách na meno; 
zabezpečovanie splácania menovitej hodnoty cen-
ných papierov a vyplácanie výnosov z cenných 
papierov, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na 
žiadosť emitenta; úschova a správa finančných ná-
strojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy  
a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných 
prostriedkov a finančných zábezpek; prenájom 
bezpečnostných schránok; poskytovanie úverov 
alebo pôžičiek klientovi na účely vykonania ob-
chodu s investičnými nástrojmi; zriaďovanie účtu 
u zahraničnej právnickej osoby s obdobným pred-
metom činnosti ako centrálny depozitár, u zahra-
ničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cen-
nými papiermi a poskytovanie s tým súvisiacich 
služieb; požičiavanie cenných papierov; správa ga-
rančného fondu; finančné služby súvisiace s čin-
nosťou centrálneho depozitára; služby maklérov 
na burze cenných papierov; kurzové záznamy na 
burze; evidencia rozhodnutí prijatých minister-
stvom podľa zákona o cenných papieroch; regis-
trácia záložných práv; investovanie do cenných 
papierov na vlastný účet, obchodovanie s prevodi-
teľnými cennými papiermi; zriaďovanie a vedenie 
držiteľských účtov; výpisy z účtov klientov; net-
ting (vzájomné započítavanie záväzkov a pohľa-
dávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovna-
nia z obchodov vyrovnávaných v systéme zúčto-
vania a vyrovnania); finančné riadenie; finančné 
oceňovanie podnikových súpisov a aktív; posky-
tovanie služieb uvedených v triede 36 tohto zoz-
namu prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, počítačových sietí a internetu; zúč-
tovanie a vyrovnanie obchodov s investičnými ná-
strojmi; robenie výpisov z účtov; zverejňovanie in-
formácií v tlači uverejňujúcej burzové správy a na  
 

webovej stránke inštitúcie šíriacej uvedené infor-
mácie vrátane na webovej stránke centrálneho de-
pozitára v súlade s informačnou a oznamovacou 
povinnosťou centrálneho depozitára. 
41 - Akadémie; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); informácie o výchove a vzde-
lávaní; knižnice (požičovne kníh); organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych  
a vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie kon-
certov; organizovanie predstavení (manažérske služ-
by); organizovanie živých vystúpení; služby pos-
kytované orchestrom; plánovanie a organizovanie 
večierkov; poskytovanie elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania); školenie; vý-
cvik; vydávanie kníh; online vydávanie kníh a ča-
sopisov v elektronickej forme; vyučovanie, vzde-
lávanie, predovšetkým v oblasti cenných papierov; 
praktické cvičenie (ukážky); písanie textov (okrem 
reklamných); elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); vydávanie kníh; vydávanie tex-
tov s výnimkou reklamných alebo náborových. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivozelená, biela 
(732) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., 

Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, SK; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 228284 
(151) 19.8.2010 
(156) 4.2.2020 
(180) 4.2.2030 
(210) 5047-2010 
(220) 4.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 9, 16, 35, 36, 41 
(511) 9 - Kompaktné disky; magnetické disky; optické 

disky; optické kompaktné disky; záznamové dis-
ky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče úda-
jov; prístroje na nahrávanie, spracovanie, prenos  
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, nosiče  
s obrazovými, zvukovými, audiovizuálnymi alebo 
textovými dielami, nahrávkami a záznamami; roz-
množeniny obrazových, zvukových, audiovizuál-
nych alebo textových diel, nahrávok a záznamov 
na všetkých druhoch nepapierových nosičov; elek-
tronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej 
siete; nahrané a prázdne nosiče záznamov; zaria-
denia na spracovanie údajov; počítače; periférne 
zariadenia počítačov; počítačový softvér; počíta- 
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 čové terminály a počítačový softvér na použitie vo 
finančných službách, bankových, burzových a te-
lekomunikačných odvetviach na sprístupnenie, 
zúčtovanie a úhradu finančných alebo burzových 
operácií; počítačové programy stiahnuté z teleko-
munikačnej siete; elektronické časopisy; kódované 
karty, hlavne magnetické karty a karty obsahujúce 
integrované obvody, najmä na finančné využitie; 
audiovizuálna technika na výučbu. 
16 - Listinné cenné papiere; tlačoviny; tlačivá; 
formuláre; periodická a neperiodická tlač; publi-
kácie; zborníky; knihy; brožúry; časopisy; noviny; 
albumy; atlasy; plagáty; katalógy; kalendáre; prí-
ručky; prospekty; ročenky; fotografie; papierové 
propagačné materiály; papierové obaly; papierové 
lístky; papierové pozvánky, letáky, tlačené reklam-
né a úžitkové manuály; grafické reprodukcie; da-
tabázy na papierových nosičoch; papierové vlajky; 
pútače z papiera alebo z lepenky; pečiatky; papier-
nický tovar; nálepky; lepiace štítky; písacie potre-
by; predmety z kartónu; kancelárske potreby s vý-
nimkou nábytku; drobné darčekové predmety z pa-
piera, kartónu a lepenky patriace do tejto triedy. 
35 - Hospodárske a ekonomické predpovede; ob-
chodné a podnikateľské informácie; kopírovanie 
alebo rozmnožovanie dokumentov; licencie (obchod-
ná správa-) výrobkov a služieb pre tretie osoby; 
marketingové štúdie; vedenie kartoték v počítači; 
zostavovanie výpisov z účtov; odborné obchodné 
poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; obchodný manažment a podnikové pora-
denstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; orga-
nizovanie komerčných alebo reklamných výstav  
a veľtrhov; prieskum trhu; prieskum verejnej mien-
ky; reklama; revízia účtov; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; štatistické kompilá-
cie; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; vydáva-
nie a aktualizovanie reklamných materiálov; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
pre zákazníkov; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; robenie výpisov zo zoznamov akcionárov 
a iných papierových výstupov služieb, ktoré pos-
kytuje depozitár; propagácia služieb depozitára 
cenných papierov; sprostredkovanie služieb uve-
dených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie 
služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, počítačových sietí a internetu. 
36 - Finančné informácie; finančné analýzy; fi-
nančné konzultačné služby; burzové maklérstvo; 
faktoring, fortfajting; finančné odhady a oceňova-
nie; finančné poradenstvo; finančné služby; spra-
vovanie financií; úschovne služby; elektronický 
prevod kapitálu; klíring (bezhotovostné zúčtovanie 
vzájomných pohľadávok a záväzkov); garancie, 
záruky, kaucie; finančný lízing; kapitálové investí-
cie; platobné prevody vykonávané elektronicky, 
prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; 
prenájom bytov; prenájom kancelárskych priesto-
rov; správcovstvo; sprostredkovanie (maklérstvo); 
sprostredkovanie záruk; činnosť depozitára cenných 
papierov; vydávanie cenných papierov a cenín; ulo-
ženie a správa cenných papierov alebo iných hod-
nôt hospodárenia s cennými papiermi klienta na 
jeho účet vrátane ich poradenstva (portfólio ma-
nažment); vydávanie cenných papierov emitentov 
a služby súvisiace s ich umiestňovaním; prijímanie  
 

listinných cenných papierov do samostatnej a/ale-
bo hromadnej úschovy; evidencia zaknihovaných 
cenných papierov a imobilizovaných cenných pa-
pierov v registroch emitentov; evidencia majiteľov 
zaknihovaných cenných papierov na účtoch maji-
teľov; evidencia údajov o cenných papieroch na 
klientskych účtoch členov a držiteľských účtoch; 
evidencia zmien na účtoch majiteľov, na klient-
skych účtoch členov a na držiteľských účtoch; 
evidencia údajov, zmien a ďalších údajov týkajú-
cich sa zaknihovaných cenných papierov a imobi-
lizovaných cenných papierov; prideľovanie, me-
nenie a rušenie identifikačného kódu ISIN a iných 
identifikačných kódov týkajúcich sa cenných pa-
pierov; zúčtovacie, evidenčné, správcovské alebo 
finančné služby poskytované členom centrálneho 
depozitára, majiteľom účtov vedených centrálnym 
depozitárom, emitentom, majiteľom cenných pa-
pierov, obchodníkom s cennými papiermi, organi-
zátorom verejného trhu, burze cenných papierov; 
poradenstvo v oblasti cenných papierov; vedenie 
zoznamov akcionárov pri listinných akciách na 
meno; zabezpečovanie splácania menovitej hodno-
ty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cen-
ných papierov, ako aj ďalšie s tým súvisiace čin-
nosti na žiadosť emitenta; úschova a správa fi-
nančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľ-
skej správy a súvisiacich služieb, najmä správy 
peňažných prostriedkov a finančných zábezpek; 
prenájom bezpečnostných schránok; poskytovanie 
úverov alebo pôžičiek klientovi na účely vykona-
nia obchodu s investičnými nástrojmi; zriaďovanie 
účtu u zahraničnej právnickej osoby s obdobným 
predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u za-
hraničnej banky alebo zahraničného obchodníka  
s cennými papiermi a poskytovanie s tým súvisia-
cich služieb; požičiavanie cenných papierov; sprá-
va garančného fondu; finančné služby súvisiace  
s činnosťou centrálneho depozitára; služby maklé-
rov na burze cenných papierov; kurzové záznamy 
na burze; evidencia rozhodnutí prijatých minister-
stvom podľa zákona o cenných papieroch; regis-
trácia záložných práv; investovanie do cenných 
papierov na vlastný účet, obchodovanie s prevodi-
teľnými cennými papiermi; zriaďovanie a vedenie 
držiteľských účtov; výpisy z účtov klientov; net-
ting (vzájomné započítavanie záväzkov a pohľadá-
vok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania  
z obchodov vyrovnávaných v systéme zúčtovania 
a vyrovnania); finančné riadenie; finančné oceňo-
vanie podnikových súpisov a aktív; poskytovanie 
služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, počítačových sietí a internetu; zúčtovanie  
a vyrovnanie obchodov s investičnými nástrojmi; 
robenie výpisov z účtov; zverejňovanie informácií 
v tlači uverejňujúcej burzové správy a na webovej 
stránke inštitúcie šíriacej uvedené informácie vrá-
tane na webovej stránke centrálneho depozitára  
v súlade s informačnou a oznamovacou povinnos-
ťou centrálneho depozitára. 
41 - Akadémie; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); informácie o výchove a vzde-
lávaní; knižnice (požičovne kníh); organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie kolokvií; organi-
zovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie sympózií; organizovanie kultúrnych a vzde- 
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lávacích výstav; organizovanie a vedenie koncer-
tov; organizovanie predstavení (manažérske služ-
by); organizovanie živých vystúpení; služby pos-
kytované orchestrom; plánovanie a organizovanie 
večierkov; poskytovanie elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania); školenie; vý-
cvik; vydávanie kníh; online vydávanie kníh a ča-
sopisov v elektronickej forme; vyučovanie, vzde-
lávanie, predovšetkým v oblasti cenných papierov; 
praktické cvičenie (ukážky); písanie textov (okrem 
reklamných); elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); vydávanie kníh; vydávanie tex-
tov s výnimkou reklamných alebo náborových. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) šedozelená, biela 
(732) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., 

Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, SK; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 228285 
(151) 19.8.2010 
(156) 4.2.2020 
(180) 4.2.2030 
(210) 5048-2010 
(220) 4.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 9, 16, 35, 36, 41 
(511) 9 - Kompaktné disky; magnetické disky; optické 

disky; optické kompaktné disky; záznamové dis-
ky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče úda-
jov; prístroje na nahrávanie, spracovanie, prenos  
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, nosiče  
s obrazovými, zvukovými, audiovizuálnymi alebo 
textovými dielami, nahrávkami a záznamami; roz-
množeniny obrazových, zvukových, audiovizuál-
nych alebo textových diel, nahrávok a záznamov 
na všetkých druhoch nepapierových nosičov; elek-
tronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej 
siete; nahrané a prázdne nosiče záznamov; zaria-
denia na spracovanie údajov; počítače; periférne 
zariadenia počítačov; počítačový softvér; počíta-
čové terminály a počítačový softvér na použitie vo 
finančných službách, bankových, burzových a te-
lekomunikačných odvetviach na sprístupnenie, 
zúčtovanie a úhradu finančných alebo burzových 
operácií; počítačové programy stiahnuté z teleko-
munikačnej siete; elektronické časopisy; kódované 
karty, hlavne magnetické karty a karty obsahujúce 
integrované obvody, najmä na finančné využitie; 
audiovizuálna technika na výučbu. 

 
 

16 - Listinné cenné papiere; tlačoviny; tlačivá; 
formuláre; periodická a neperiodická tlač; publi-
kácie; zborníky; knihy; brožúry; časopisy; noviny; 
albumy; atlasy; plagáty; katalógy; kalendáre; prí-
ručky; prospekty; ročenky; fotografie; papierové 
propagačné materiály; papierové obaly; papierové 
lístky; papierové pozvánky, letáky, tlačené re-
klamné a úžitkové manuály; grafické reprodukcie; 
databázy na papierových nosičoch; papierové 
vlajky; pútače z papiera alebo z lepenky; pečiatky; 
papiernický tovar; nálepky; lepiace štítky; písacie 
potreby; predmety z kartónu; kancelárske potreby 
s výnimkou nábytku; drobné darčekové predmety 
z papiera, kartónu a lepenky patriace do tejto triedy. 
35 - Hospodárske a ekonomické predpovede; ob-
chodné a podnikateľské informácie; kopírovanie 
alebo rozmnožovanie dokumentov; licencie (ob-
chodná správa-) výrobkov a služieb pre tretie oso-
by; marketingové štúdie; vedenie kartoték v počí-
tači; zostavovanie výpisov z účtov; odborné ob-
chodné poradenstvo; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; 
organizovanie komerčných alebo reklamných vý-
stav a veľtrhov; prieskum trhu; prieskum verejnej 
mienky; reklama; revízia účtov; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; štatistické kompi-
lácie; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
pre zákazníkov; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; robenie výpisov zo zoznamov akcionárov 
a iných papierových výstupov služieb, ktoré pos-
kytuje depozitár; propagácia služieb depozitára 
cenných papierov; sprostredkovanie služieb uve-
dených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie 
služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu pros-
tredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, počítačových sietí a internetu. 
36 - Finančné informácie; finančné analýzy; finan-
čné konzultačné služby; burzové maklérstvo; fak-
toring, fortfajting; finančné odhady a oceňovanie; 
finančné poradenstvo; finančné služby; spravova-
nie financií; úschovne služby; elektronický prevod 
kapitálu; klíring (bezhotovostné zúčtovanie vzá-
jomných pohľadávok a záväzkov); garancie, záru-
ky, kaucie; finančný lízing; kapitálové investície; 
platobné prevody vykonávané elektronicky, prená-
jom nehnuteľností; správa nehnuteľností; prená-
jom bytov;: prenájom kancelárskych priestorov; 
správcovstvo; sprostredkovanie (maklérstvo); spros-
tredkovanie záruk; činnosť depozitára cenných pa-
pierov; vydávanie cenných papierov a cenín; ulo-
ženie a správa cenných papierov alebo iných hod-
nôt hospodárenia s cennými papiermi klienta na 
jeho účet vrátane ich poradenstva (portfólio ma-
nažment); vydávanie cenných papierov emitentov 
a služby súvisiace s ich umiestňovaním; prijímanie 
listinných cenných papierov do samostatnej a/ale-
bo hromadnej úschovy; evidencia zaknihovaných 
cenných papierov a imobilizovaných cenných pa-
pierov v registroch emitentov; evidencia majiteľov 
zaknihovaných cenných papierov na účtoch maji-
teľov; evidencia údajov o cenných papieroch na 
klientskych účtoch členov a držiteľských účtoch; 
evidencia zmien na účtoch majiteľov, na klientskych  
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účtoch členov a na držiteľských účtoch; evidencia 
údajov, zmien a ďalších údajov týkajúcich sa za-
knihovaných cenných papierov a imobilizovaných 
cenných papierov; prideľovanie, menenie a ruše-
nie identifikačného kódu ISIN a iných identifikač-
ných kódov týkajúcich sa cenných papierov; zúč-
tovacie, evidenčné, správcovské alebo finančné 
služby poskytované členom centrálneho depozitá-
ra, majiteľom účtov vedených centrálnym depozi-
tárom, emitentom, majiteľom cenných papierov, 
obchodníkom s cennými papiermi, organizátorom 
verejného trhu, burze cenných papierov; poraden-
stvo v oblasti cenných papierov; vedenie zozna-
mov akcionárov pri listinných akciách na meno; 
zabezpečovanie splácania menovitej hodnoty cen-
ných papierov a vyplácanie výnosov z cenných 
papierov, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na 
žiadosť emitenta; úschova a správa finančných ná-
strojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy  
a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných 
prostriedkov a finančných zábezpek; prenájom 
bezpečnostných schránok; poskytovanie úverov 
alebo pôžičiek klientovi na účely vykonania ob-
chodu s investičnými nástrojmi; zriaďovanie účtu 
u zahraničnej právnickej osoby s obdobným pred-
metom činnosti ako centrálny depozitár, u zahra-
ničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cen-
nými papiermi a poskytovanie s tým súvisiacich 
služieb; požičiavanie cenných papierov; správa ga-
rančného fondu; finančné služby súvisiace s čin-
nosťou centrálneho depozitára; služby maklérov 
na burze cenných papierov; kurzové záznamy na 
burze; evidencia rozhodnutí prijatých minister-
stvom podľa zákona o cenných papieroch; regis-
trácia záložných práv; investovanie do cenných 
papierov na vlastný účet, obchodovanie s prevodi-
teľnými cennými papiermi; zriaďovanie a vedenie 
držiteľských účtov; výpisy z účtov klientov; net-
ting (vzájomné započítavanie záväzkov a pohľa-
dávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovna-
nia z obchodov vyrovnávaných v systéme zúčto-
vania a vyrovnania); finančné riadenie; finančné 
oceňovanie podnikových súpisov a aktív; posky-
tovanie služieb uvedených v triede 36 tohto zoz-
namu prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, počítačových sietí a internetu; 
zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s investičnými 
nástrojmi; robenie výpisov z účtov; zverejňovanie 
informácií v tlači uverejňujúcej burzové správy  
a na webovej stránke inštitúcie šíriacej uvedené in-
formácie vrátane na webovej stránke centrálneho 
depozitára v súlade s informačnou a oznamovacou 
povinnosťou centrálneho depozitára. 
41 - Akadémie; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); informácie o výchove a vzde-
lávaní; knižnice (požičovne kníh); organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych a vzde-
lávacích výstav; organizovanie a vedenie koncer-
tov; organizovanie predstavení (manažérske služ-
by); organizovanie živých vystúpení; služby po-
skytované orchestrom; plánovanie a organizovanie 
večierkov; poskytovanie elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania); školenie; vý-
cvik; vydávanie kníh; online vydávanie kníh a ča- 
 
 

sopisov v elektronickej forme; vyučovanie, vzde-
lávanie, predovšetkým v oblasti cenných papierov; 
praktické cvičenie (ukážky); písanie textov (okrem 
reklamných); elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); vydávanie kníh; vydávanie tex-
tov s výnimkou reklamných alebo náborových. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) šedozelená, biela 
(732) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., 

Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, SK; 
(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 228290 
(151) 19.8.2010 
(156) 12.2.2020 
(180) 12.2.2030 
(210) 5070-2010 
(220) 12.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-

gienické prípravky na medicínske účely; diete-
tické látky upravené na lekárske účely; potrava 
pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; materiál 
na plombovanie zubov, dentálne vosky; dezin-
fekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; 
fungicídy, herbicídy. 

(540) OTRIVIN. Pôžitok z dýchania. 
(550) slovná 
(732) GSK Consumer Healthcare S.A., Route de l'Et-

raz, 1197 Prangins, CH; 
 
 

(111) 228356 
(151) 14.9.2010 
(156) 9.4.2020 
(180) 9.4.2030 
(210) 563-2010 
(220) 9.4.2010 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 

(540) CANDIMAX 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

Dolní Měcholupy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 228357 
(151) 14.9.2010 
(156) 9.4.2020 
(180) 9.4.2030 
(210) 564-2010 
(220) 9.4.2010 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 

(540) HELIDES 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 228363 
(151) 14.9.2010 
(156) 25.1.2020 
(180) 25.1.2030 
(210) 612-2010 
(220) 25.1.2010 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Očné kvapky. 

(540) OPTIVE 
(550) slovná 
(732) ALLERGAN, INC., 2525 Dupont Drive, Irvine, 

California 92715, US; 
(740) Považanová Andrea, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 228366 
(151) 14.9.2010 
(156) 21.4.2020 
(180) 21.4.2030 
(210) 619-2010 
(220) 21.4.2010 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 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. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický 
tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, pa-
pierové propagačné materiály, letáky, prospekty, 
pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), pe-
račníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálep-
ky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, prí-
ručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie 
z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, 
vrecká z papiera alebo plastických materiálov, 
školské potreby s výnimkou prístrojov, papierové 
podložky na stôl, nálepky na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá  
 

a ceruzky, papierové podložky pod poháre, ozná-
menia (papiernický tovar), papierové vlajky, pa-
pierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, 
puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo 
lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s vý-
nimkou textilných, lepiace štítky, darčekové a re-
klamné predmety z papiera. 
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného ča-
su vo všetkých komunikačných médiách, ako aj  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov a materiálov; 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie re-
klamných textov a materiálov; obchodný manaž-
ment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a slu-
žieb v komunikačných médiách; organizovanie re-
klamných hier na propagáciu predaja; vyhľadáva-
nie sponzorov; poradenské a informačné služby  
v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné 
informačné kancelárie. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 
druhov programov; komunikačné služby prostred-
níctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, televízie, 
počítačovej siete, mobilných telefónov, poskyto-
vanie telekomunikačných služieb; poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počíta-
čovej siete; poskytovanie telekomunikačných ka-
nálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, in-
formácií, publikácií, audiovizuálnych diel pro-
stredníctvom komunikačných sietí vrátane interne-
tu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné 
služby v oblasti uvedených služieb v triede 38. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových progra-
mov; výroba publicistických, spravodajských, zá-
bavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; výroba hudobných programov; hu-
dobno-skladateľské služby; organizovanie zábav-
ných, kultúrnych, športových a vzdelávacích po-
dujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedo-
mostných, športových, zábavných, hudobných  
a športových súťaží; zábavné služby; organizova-
nie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a orga-
nizovanie večierkov; moderovanie relácií, pro-
gramov a podujatí; zábavné parky; služby a zába-
va poskytované v prázdninových táboroch; služby 
klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služ-
by; organizovanie a vedenie seminárov, kongre-
sov, školení, konferencií; organizovanie živých 
seminárov, kongresov, školení, konferencií; orga-
nizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vy-
stúpení; živé predstavenia; filmová, divadelná  
a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných 
a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiava-
nie filmov; požičiavanie filmových premietacích 
prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; 
výroba divadelných alebo iných predstavení; služ-
by agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, kon-
certných a varietných umelcov; rezervácia vstupe-
niek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-
obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľ-
ská činnosť s výnimkou vydávania reklamných 
materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem 
reklamných; poskytovanie elektronických publi-
kácií online (bez možnosti kopírovania), vydáva-
nie a zverejňovanie elektronických publikácií;  
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elektronická edičná činnosť (DTP služby), organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; ume-
lecké módne agentúry; kempingové služby spoje-
né so športovým programom, služby súvisiace  
s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných 
klubov; poskytovanie počítačových hier (online); 
informácie o výchove, vzdelávaní; informácie  
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnos-
tiach zábavy, rekreácie; informácie, správy, no-
vinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľské služby; 
prenájom dekorácií; poskytovanie služieb na od-
dych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, video-
prístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíz-
nych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdeláva-
cích potrieb a prístrojov; prenájom športového vý-
stroja s výnimkou dopravných prostriedkov; repor-
térske služby; pomoc pri výbere povolania; orga-
nizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské  
a informačné služby v oblasti uvedených služieb  
v triede 41; všetky uvedené služby tiež vrátane 
služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, 
online a interaktívnych počítačových služieb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, 
SK; 

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

(111) 228403 
(151) 14.9.2010 
(156) 21.4.2020 
(180) 21.4.2030 
(210) 5286-2010 
(220) 21.4.2010 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo vrátane elektronického ban-

kovníctva, home banking, bankové služby vrátane 
služieb prostredníctvom elektronických komuni-
kačných sietí a telekomunikačných sietí, vedenie 
účtov, klíring, finančné odhady a oceňovanie v ob-
lasti bankovníctva, poskytovanie úverov, poskyto-
vanie pôžičiek, investovanie do cenných papierov 
na vlastný účet, kapitálové investície, platobný 
styk a zúčtovanie, elektronický prevod kapitálu, 
platobné prevody vykonávané elektronicky, vydá-
vanie a správa platobných prostriedkov, napr. pla-
tobných kariet, cestovných šekov, overovanie še-
kov, poskytovanie záruk, garancie, kaucie, ruče-
nie, otváranie akreditívov, obstarávanie inkasa, 
uloženie a správa cenných papierov alebo iných 
hodnôt, poskytovanie bankových informácií, fi-
nančné analýzy a informácie, prenájom bezpeč-
nostných schránok, prijímanie vkladov, finančný 
prenájom (finančný lízing), účasť na vydávaní 
cenných papierov a poskytovanie súvisiacich slu-
žieb, finančné poradenstvo, výkon funkcie depozi- 
 

 tára, zmenárenská činnosť, obchodovanie na vlas-
tný účet alebo účet klienta s devízovými hodnota-
mi, v oblasti termínovaných obchodov (futures)  
a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových 
obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so 
zlatými a striebornými mincami, pamätnými min-
cami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových 
mincí, vykonávanie hypotekárnych obchodov, ob-
hospodarovanie cenných papierov klienta na jeho 
účet vrátane poradenstva (portfólio manažment), 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníc-
tva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnos-
ťou alebo stavebným sporením. 

(540) ČSOB BENEFIT konto 
(550) slovná 
(732) Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 228423 
(151) 16.9.2010 
(156) 18.12.2019 
(180) 18.12.2029 
(210) 5962-2009 
(220) 18.12.2009 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; minerálne a sýtené vo-

dy a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje  
a ovocné šťavy; nápoje z nealkoholických štiav; 
nealkoholický aperitív; nealkoholický koktail; de-
alkoholizované nápoje; citronády; nekvasený hroz-
nový mušt; minerálne vody a nápoje; prípravky na 
výrobu minerálnych vôd; sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov; nealkoholické výťažky z ovocia; 
prášky na prípravu šumivých nápojov; príchute na 
výrobu nápojov; stolové vody; pivo; sladina. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; víno; 
vodnár (víno); alkoholické výťažky z ovocia; al-
koholický hroznový mušt; alkoholové extrakty; bran-
dy; vínovica; destilované nápoje; liehoviny; diges-
tívy; likéry a pálenky; medovina. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ví-
nom, nápojmi a s potravinami; zhromažďovanie 
rozličných výrobkov, predovšetkým uvedených to-
varov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom 
umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky 
pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníc-
tvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných 
predajní, prostredníctvom katalógového predaja 
alebo elektronickými prostriedkami, prostredníc-
tvom webových stránok alebo prostredníctvom te-
lenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vý-
vozom; sprostredkovanie obchodu s tovarom, pre-
dovšetkým s uvedeným tovarom; reklama; on-line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných alebo náboro-
vých materiálov; vylepovanie plagátov; prieskum 
trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; zásielkové 
reklamné služby; prenájom kancelárskych strojov, 
zariadení, predajných automatov, najmä predaj-
ných automatov na nápoje alebo víno; organizo-
vanie výstav na obchodné a reklamné účely; pod-
pora predaja pre tretie osoby; poradenstvo a po-
moc pri riadení obchodných aktivít; odborné ob- 
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chodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie; poskytovanie informácií o uvede-
ných službách prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 

(540) BEAR BLOOD 
(550) slovná 
(732) SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12, 

831 06 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 228424 
(151) 16.9.2010 
(156) 1.2.2020 
(180) 1.2.2030 
(210) 111-2010 
(220) 1.2.2010 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 3, 4, 8, 11, 21 
(511) 3 - Prípravky na umývanie, čistenie, odmasťova-

nie a leštenie, najmä grilov, krbov, kachlí, sporá-
kov, rúr, krbových skiel. 
4 - Pevné, tekuté i gélové podpaľovače, drevené 
uhlie, drevené brikety, palivové drevo, drevené tries-
ky na podpaľovanie, lampový olej; knôty pre svieč-
ky, lampy; vonné a repelentné sviečky. 
8 - Ručné kuchynské náradie, najmä na grilovanie, 
a to nože, vidličky, grilovacie ihlice. 
11 - Zariadenia na pečenie a varenie, a to grily, 
grilovacie rošty a grilovacie dosky; fakle. 
21 - Riad na použitie v domácnosti, a to tácky, ta-
niere, tanieriky, tégliky z papiera alebo plastov na 
jedno použitie; prostriedky na umývanie, čistenie, 
odmasťovanie a leštenie, najmä grilov, krbov, kach-
lí, sporákov, rúr, krbových skiel (patriace do tejto 
triedy). 

(540) Grillman 
(550) slovná 
(732) DF Partner s. r. o., č.p. 165, 763 15 Neubuz, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 228427 
(151) 16.9.2010 
(156) 18.2.2020 
(180) 18.2.2030 
(210) 221-2010 
(220) 18.2.2010 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 5, 30 
(511) 5 - Farmaceutické produkty a prípravky, mine-

rálne doplnky potravín, doplnky výživové na le-
kárske účely. 
30 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy. 

(540) PROBIO-FIX BABY 
(550) slovná 
(732) S & D Pharma CZ, spol. s r. o., Písnická 22/546, 

142 00 Praha 4, CZ; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 228466 
(151) 16.9.2010 
(156) 30.3.2020 
(180) 30.3.2030 
(210) 499-2010 
(220) 30.3.2010 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, a to orálne antikon-

cepčné prípravky. 

(540) SOFTINE 
(550) slovná 
(732) THERAMEX HQ UK LIMITED, 75 King William 

Street, London EC4N 7BE, GB; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228467 
(151) 16.9.2010 
(156) 30.3.2020 
(180) 30.3.2030 
(210) 500-2010 
(220) 30.3.2010 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, a to orálne antikon-

cepčné prípravky. 

(540) SOFTINELLE 
(550) slovná 
(732) THERAMEX HQ UK LIMITED, 75 King William 

Street, London EC4N 7BE, GB; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228500 
(151) 15.10.2010 
(156) 26.4.2020 
(180) 26.4.2030 
(210) 641-2010 
(220) 26.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 4 
(511) 4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; pros-

triedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie 
prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do moto-
rových vozidiel a svietiace materiály; sviečky a knô-
ty na svietenie. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) žltá, čierna 
(732) TaM trans spedition s.r.o., Šarovce 545, 935 52 

Šarovce, SK; 
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(111) 228525 
(151) 15.10.2010 
(156) 30.4.2020 
(180) 30.4.2030 
(210) 5319-2010 
(220) 30.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 41, 42 
(511) 41 - Prekladateľské a tlmočnícke služby. 

42 - Tvorba softvéru, lokalizácia počítačových pro-
gramov, aktualizovanie počítačových programov, 
inštalácia počítačových programov, poradenstvo  
v oblasti počítačových programov, prevod a kon-
verzia počítačových programov a údajov (okrem 
fyzickej konverzie), ochrana proti zavíreniu počí-
tačov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená, sivá 
(732) Ing. Miroslav Nottný - SOFTWORX, Rašov 357/1-15, 

013 51 Maršová-Rašov, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 228549 
(151) 15.10.2010 
(156) 3.5.2020 
(180) 3.5.2030 
(210) 703-2010 
(220) 3.5.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 

(540) SPIROMON 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 228554 
(151) 15.10.2010 
(156) 11.5.2020 
(180) 11.5.2030 
(210) 755-2010 
(220) 11.5.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 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. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický 
tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, pa- 
 

pierové propagačné materiály, letáky, prospekty, 
pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), pe-
račníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálep-
ky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, prí-
ručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie 
z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrec-
ká z papiera alebo plastických materiálov, školské 
potreby s výnimkou prístrojov, papierové podlož-
ky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruz-
ky, papierové podložky pod poháre, oznámenia 
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové 
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, puzdrá 
na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, 
papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou tex-
tilných, lepiace štítky, darčekové a reklamné pred-
mety z papiera. 
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného ča-
su vo všetkých komunikačných médiách, ako aj  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov a materiálov; 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie re-
klamných textov a materiálov; obchodný manaž-
ment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a slu-
žieb v komunikačných médiách; organizovanie re-
klamných hier na propagáciu predaja; vyhľadáva-
nie sponzorov; poradenské a informačné služby  
v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné 
informačné kancelárie. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 
druhov programov; komunikačné služby prostred-
níctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, 
počítačovej siete, mobilných telefónov, poskyto-
vanie telekomunikačných služieb; poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počíta-
čovej siete; poskytovanie telekomunikačných ka-
nálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, in-
formácií, publikácií, audiovizuálnych diel pro-
stredníctvom komunikačných sietí vrátane interne-
tu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné 
služby v oblasti uvedených služieb v triede 38. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; 
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, 
vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; 
výroba hudobných programov; hudobné skladateľ-
ské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, 
športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia 
činnosť; organizovanie vedomostných, športových, 
zábavných, hudobných a športových súťaží; zá-
bavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, 
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; mo-
derovanie relácií, programov a podujatí; zábavné 
parky; služby a zábava poskytované v prázdnino-
vých táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-
zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
seminárov, kongresov, školení, konferencií; orga-
nizovanie živých seminárov, kongresov, školení, 
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizo-
vanie živých vystúpení; živé predstavenia; filmo-
vá, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, 
divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služ-
by; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových 
premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné  
 



356 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  3 - 2020 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

predstavenia; výroba divadelných alebo iných pred-
stavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich diva-
delných, koncertných a varietných umelcov; re-
zervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvuko-
vých a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľ-
ská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydáva-
nia reklamných materiálov; zverejňovanie a vydá-
vanie textov okrem reklamných; poskytovanie elek-
tronických publikácií online (bez možnosti kopí-
rovania), vydávanie a zverejňovanie elektronic-
kých publikácií; elektronická edičná činnosť (DTP 
služby), organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; umelecké módne agentúry; kempin-
gové služby spojené so športovým programom, 
služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné 
služby nočných klubov; poskytovanie počítačo-
vých hier (online); informácie o výchove, vzdelá-
vaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; in-
formácie o možnostiach zábavy, rekreácie; infor-
mácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; pre-
kladateľské služby; prenájom dekorácií; poskyto-
vanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom au-
dioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, pre-
mietačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúr-
nych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom 
športového výstroja s výnimkou dopravných pro-
striedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere 
povolania; organizovanie lotérií a stávkových hier; 
poradenské a informačné služby v oblasti uvede-
ných služieb v triede 41; všetky uvedené služby 
tiež vrátane služieb poskytovaných prostredníc-
tvom internetu, online a interaktívnych počítačových 
služieb. 

(540) Talentmánia 
(550) slovná 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, 
SK; 

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

(111) 228555 
(151) 15.10.2010 
(156) 11.5.2020 
(180) 11.5.2030 
(210) 756-2010 
(220) 11.5.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 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. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický 
tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, pa-
pierové propagačné materiály, letáky, prospekty, 
pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), pe-
račníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálep-
ky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, prí- 
 

ručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie 
z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrec-
ká z papiera alebo plastických materiálov, školské 
potreby s výnimkou prístrojov, papierové podlož-
ky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruz-
ky, papierové podložky pod poháre, oznámenia 
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové 
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, puzdrá 
na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, 
papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou 
textilných, lepiace štítky, darčekové a reklamné 
predmety z papiera. 
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného ča-
su vo všetkých komunikačných médiách, ako aj  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov a materiálov; 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie re-
klamných textov a materiálov; obchodný manaž-
ment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a slu-
žieb v komunikačných médiách; organizovanie re-
klamných hier na propagáciu predaja; vyhľadáva-
nie sponzorov; poradenské a informačné služby  
v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné 
informačné kancelárie. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých dru-
hov programov; komunikačné služby prostredníc-
tvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počí-
tačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie 
telekomunikačných služieb; poskytovanie teleko-
munikačného pripojenia do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; prenos a šírenie správ, informácií, publi-
kácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom ko-
munikačných sietí vrátane internetu; tlačové kan-
celárie; poradenské a informačné služby v oblasti 
uvedených služieb v triede 38. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; 
výroba publicistických, spravodajských, zábav-
ných, vzdelávacích, kultúrnych a športových pro-
gramov; výroba hudobných programov; hudobné 
skladateľské služby; organizovanie zábavných, 
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; 
vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, 
športových, zábavných, hudobných a športových 
súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, kar-
nevalov, plesov; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; moderovanie relácií, programov a poduja-
tí; zábavné parky; služby a zábava poskytované  
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; 
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie 
a vedenie seminárov, kongresov, školení, konfe-
rencií; organizovanie živých seminárov, kongresov, 
školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie živých vystúpení; živé predstave-
nia; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby 
filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; da-
bingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie 
filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; 
divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo 
iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajú-
cich divadelných, koncertných a varietných umel-
cov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom 
zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vy- 
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davateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou 
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie 
a vydávanie textov okrem reklamných; poskyto-
vanie elektronických publikácií online (bez mož-
nosti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie elek-
tronických publikácií; elektronická edičná činnosť 
(DTP služby), organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; 
kempingové služby spojené so športovým pro-
gramom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; 
zábavné služby nočných klubov; poskytovanie po-
čítačových hier (online); informácie o výchove, 
vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; 
informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; in-
formácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; 
prekladateľské služby; prenájom dekorácií; posky-
tovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom 
audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, 
premietačiek, televíznych prijímačov, filmov, kul-
túrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prená-
jom športového výstroja s výnimkou dopravných 
prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbe-
re povolania; organizovanie lotérií a stávkových 
hier; poradenské a informačné služby v oblasti 
uvedených služieb v triede 41; všetky uvedené služ-
by tiež vrátane služieb poskytovaných prostredníc-
tvom internetu, online a interaktívnych počítačo-
vých služieb. 

(540) Talentmanie 
(550) slovná 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, 
SK; 

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

(111) 228594 
(151) 15.10.2010 
(156) 29.3.2020 
(180) 29.3.2030 
(210) 489-2010 
(220) 29.3.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 

(540) MONTELAR 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 228674 
(151) 22.11.2010 
(156) 4.11.2019 
(180) 4.11.2029 
(210) 5819-2009 
(220) 4.11.2009 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 29, 35, 39, 40, 43 
(511) 29 - Ryby a morské živočíchy s výnimkou živých; 

rybie plátky; sardinky; výrobky z rýb a morských 
živočíchov; konzervované ryby a morské živo-
číchy; rybacie šaláty; lahôdkové šaláty, ovocné ša- 
 

 láty, zeleninové šaláty, všetky s podielom rybieho 
mäsa; mäsové výrobky s podielom rybieho mäsa; 
hotové jedlá prevažne na báze mäsa a zeleniny  
s podielom rybieho mäsa; občerstvenie na priamu 
konzumáciu prevažne na báze mäsa a zeleniny  
s podielom rybieho mäsa; pokrmy a jedlá rýchleho 
občerstvenia pripravené z tovarov uvedených  
v tejto triede s podielom rybieho mäsa. 
35 - Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť  
s potravinárskymi výrobkami, rybami a morskými 
živočíchmi, výrobkami z rýb a morských živočí-
chov, rybacími šalátmi, lahôdkovými šalátmi, ze-
leninovými šalátmi, ovocnými šalátmi, mäsovými 
výrobkami, hydinovými výrobkami, výrobkami zo 
zveriny, hotovými jedlami na báze mäsa a zeleni-
ny, jedlami rýchleho občerstvenia, mliekom a mlieč-
nymi výrobkami, nealkoholickými nápojmi, alko-
holickými nápojmi, poľnohospodárskymi produk-
tmi a obilninami, potravinami rastlinného aj živo-
číšneho pôvodu; sprostredkovanie obchodu, náku-
pu a predaja potravinárskych výrobkov; činnosti 
reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov, prenájom re-
klamných priestorov a plôch, prenájom reklam-
ných materiálov, zásielkové reklamné služby, uve-
rejňovanie reklamných textov, aranžovanie výkla-
dov, analýzy nákladov, inzertné činnosti, obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo  
v obchodnej činnosti, obchodný manažment a pod-
nikové poradenstvo, organizovanie výstav na ob-
chodné a reklamné účely; odborné obchodné po-
radenstvo, prieskum trhu, sekretárske služby, úč-
tovníctvo, vedenie účtovných kníh. 
39 - Skladovanie potravín, balenie tovaru, sklado-
vanie tovaru, prenájom skladovacích a mraziaren-
ských kontajnerov, osobná doprava, nákladná do-
prava, kamiónová doprava, námorná doprava, le-
tecká doprava, kuriérske služby. 
40 - Zmrazovanie potravín. 
43 - Prevádzkovanie reštaurácií a stánkov rýchleho 
občerstvenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zlatá, žltá, biela, modrá, červená, bordová, čierna 
(732) Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žili-

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

va, SK; 
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(111) 228678 
(151) 22.11.2010 
(156) 12.2.2020 
(180) 12.2.2030 
(210) 234-2010 
(220) 12.2.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Obložené chlebíčky, sendviče, mäsové sen-

dviče, bravčové sendviče, rybie sendviče, kuracie 
sendviče, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, zá-
kusky, koláče, pečivo, čokoláda, káva, kávové 
náhradky, čaj, nápoje na báze čajov, ľadový čaj, 
horčica, horčicová omáčka, ovsená krupica, ces-
tá, jemné pečivo, omáčky, koreniny, cukor. 

(540) McWRAP 
(550) slovná 
(732) McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter Street, 

Chicago, Illinois 60607, US; 
(740) G. Lehnert, k. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 228729 
(151) 22.11.2010 
(156) 14.6.2020 
(180) 14.6.2030 
(210) 951-2010 
(220) 14.6.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 

(540) ZEDEOS 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 228731 
(151) 22.11.2010 
(156) 17.6.2020 
(180) 17.6.2030 
(210) 981-2010 
(220) 17.6.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 5, 29, 30, 32 
(511) 5 - Výrobky dietetické na liečebné účely, potravi-

ny pre deti, dojčatá a chorých, ako detská a doj-
čenská výživa, potravinové prípravky a doplnky 
všetkých druhov, ako posilňujúce požívatiny, vi-
tamínové prípravky, požívatiny na doplnenie re-
dukčných diét alebo prípravkov na chudnutie, 
všetko s liečebnými účinkami, prípravky s liečeb-
nými účinkami obsahujúce biochemické katalyzá-
tory, najmä pre fyzicky aktívne osoby, rekonvales-
centov a chorých, všetko uvedené určené na lie-
čebné účely. 
29 - Mäso a mäsové výrobky ako mäsové krémy, 
nátierky na chlieb, výživy mäsové, lunch, ryby, 
hydina, zverina, mäsové výťažky, paštéty, ovocie, 
huby a zelenina konzervovaná, sušené a zavárané, 
konzervované hotové jedlá patriace do tejto triedy, 
mlieko a mliečne výrobky, konzervy mäsové a ry- 
 

bie, želé, kompóty, oleje a tuky jedlé, výživy ovoc-
né, ovocné drene, marmelády, džemy, ovocné 
lekváre, ovocné nátierky. 
30 - Kaša ovsená, ovocná, s ryžou, s kukuričnými 
lupienkami, s ovsenými vločkami, s piškótami,  
s krupicou, oplátky, cukrovinky vrátane gumových 
a esencií na cukrovinky, cukrárske výrobky vše-
tkého druhu, horčica, ocot, kečup a kečupové 
omáčky, šťava paradajková na varenie, chuťové  
a pikantné omáčky, majonézy, omáčky v prášku, 
korenia a koreniace zmesi, káva, čaj, kakao, cukor, 
ryža, kávové náhradky, med, sirup melasový, 
droždie na kysnutie, soľ, obilné vločky, výrobky 
na báze sušenej zemiakovej kaše, pšeničnej múky, 
natívnych a modifikovaných škrobov ako zemia-
kové cesto v prášku, zemiaková kaša v prášku, 
zemiakové krokety v prášku, zemiakové halušky  
v prášku, zmes na prípravu knedieľ, obložené pl-
nené bagety, hamburgery, cestovinové šaláty, ob-
ložené sendviče čerstvé, chladené, mrazené, mä-
sové pirôžky. 
32 - Pivá všetkých druhov, vody minerálne a šu-
mivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné príp-
ravky na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápo-
je z ovocných štiav, energetické nápoje, iónové 
nápoje. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Hamé s. r. o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, 

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

 
 

(111) 228869 
(151) 15.12.2010 
(156) 27.7.2020 
(180) 27.7.2030 
(210) 1228-2010 
(220) 27.7.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina, konzervované ovocie  

a zelenina, oleje, tuky, mlieko a výrobky z mlieka, 
vajcia, džemy, kompóty. 
30 - Múka, prípravky z obilnín, cukor, kakao, ká-
va, čaj, chlieb, pečivo, omáčky na ochutenie, ko-
renie, med, droždie, horčica, ocot, soľ; cukrárske 
polevy, cukrovinky. 
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, ovoc-
né nápoje a ovocné šťavy, pivo, sirupy a iné príp-
ravky na prípravu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
34 - Tabak a tabakové výrobky, fajčiarske potreby 
s výnimkou potrieb z drahých kovov, zápalky. 
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35 - Reklama, propagačná činnosť, pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, 
kancelárske práce, reklamné služby s využitím di-
rekt mailingu, prieskum trhu a marketingu; veľko-
obchodné a maloobchodné služby s tovarmi, ktoré 
sú uvedené v triede 29, 30, 32 a v triede 33. 
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, čierna 
(732) LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) Azariová Klaudia, JUDr., Košice, SK; 

 
 

(111) 228886 
(151) 15.12.2010 
(156) 4.5.2020 
(180) 4.5.2030 
(210) 5321-2010 
(220) 4.5.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-

ky; konzervované, sušené a tepelne spracované 
ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, ovocné zavára-
niny; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; syr; mas-
lo; jedlé oleje a tuky, najmä margarín a výrobky 
vytvorené kombináciou uvedených tovarov; ochu-
tený margarín sladký alebo slaný; rastlinná smota-
na; slané ochutené tukové nátierky obsahujúce ko-
reniny, korenie a bylinky. 
30 - Slané ochutené nátierky obsahujúce koreniny, 
korenie a bylinky ako chuťová prísada; sladké 
ochutené nátierky obsahujúce čokoládu, med, muš-
kát, koreniny; majonézy a majonézové krémy; ma-
jonézy ochutené koreninami, korením a bylinka-
mi; ochutené tatárske omáčky; tatárske omáčky; 
horčica; kečup; omáčky ako chuťové prísady; dre-
singy; omáčky na namáčanie malých kúskov jedla 
(dipy); ovocné omáčky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, modrá, červená, biela, sivá 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 

(111) 228945 
(151) 16.12.2010 
(156) 31.5.2020 
(180) 31.5.2030 
(210) 889-2010 
(220) 31.5.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39 
(511) 30 - Múka, prípravky z obilnín, cukor, kakao, ká-

va, čaj, chlieb, pečivo, omáčky na ochutenie, ko-
renie, med, droždie, horčica, ocot, soľ, cukrárske 
polevy, cukrovinky. 
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, ovoc-
né nápoje a ovocné šťavy, pivo, sirupy a iné príp-
ravky na prípravu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
34 - Tabak a tabakové výrobky, fajčiarske potreby 
s výnimkou potrieb z drahých kovov, zápalky. 
35 - Reklama, propagačná činnosť, pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, 
kancelárske práce, reklamné služby s využitím di-
rekt mailingu, prieskum trhu a marketing; maloob-
chodné služby s tovarmi, ktoré sú uvedené v trie-
dach 29, 30, 32 a v triede 33. 
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá, biela 
(732) Labaš Miroslav, Wurmova 1131/4, 040 23 Koši-

ce, SK; 
(740) Azariová Klaudia, JUDr., Košice, SK; 

 
 

(111) 228969 
(151) 16.12.2010 
(156) 16.2.2020 
(180) 16.2.2030 
(210) 5077-2010 
(220) 16.2.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Finančné služby vrátane služieb v oblasti kre-

ditných kariet a debetných kariet; vydávanie kre-
ditných a debetných kariet; finančné záležitosti; 
poisťovacie služby; vydávanie predplatených ka-
riet; vydávanie cenných papierov; zmenárenské 
služby; elektronické kreditné a debetné transakcie; 
vyplácanie hotovosti a náhrada hotovosti prostred-
níctvom kreditných kariet; elektronický prenos 
kapitálov; bankomatové služby; služby v oblasti 
overovania, preplácania a úhrady šekov; služby  
v oblasti spracovania elektronických platieb; služ-
by v oblasti overovania platobných transakcií  
a kreditných kariet; bankové služby; služby v ob-
lasti platby a predkladania účtov; elektronické on-
line platobné služby prostredníctvom globálnej 
počítačovej siete; poskytovanie finančných infor-
mácií vrátane údajov a správ o kreditných a debet- 
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 ných kartách a správy finančných záznamov; služ-
by elektronického prevodu prostriedkov; služby 
správy úverov; šírenie finančných informácií pros-
tredníctvom globálnej počítačovej siete. 

(540) DISCOVER 
(550) slovná 
(732) Discover Financial Services, 2500 Lake Cook Road, 

Riverwoods, IL 60015, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 229043 
(151) 14.1.2011 
(156) 21.4.2020 
(180) 21.4.2030 
(210) 610-2010 
(220) 21.4.2010 
(442) 7.10.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Whisky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC., spoloč-

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, 
California 94903, US; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 229070 
(151) 14.1.2011 
(156) 8.6.2020 
(180) 8.6.2030 
(210) 931-2010 
(220) 8.6.2010 
(442) 7.10.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 

(540) CARZAP 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 
 
 
 
 
 

(111) 229097 
(151) 14.1.2011 
(156) 13.5.2020 
(180) 13.5.2030 
(210) 794-2010 
(220) 13.5.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 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. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický 
tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, pa-
pierové propagačné materiály, letáky, prospekty, 
pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), pe-
račníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálep-
ky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, prí-
ručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie 
z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrec-
ká z papiera alebo plastických materiálov, školské 
potreby s výnimkou prístrojov, papierové podlož-
ky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruz-
ky, papierové podložky pod poháre, oznámenia 
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové 
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, papiero-
vé obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pútače  
z papiera alebo lepenky, utierky, etikety s výnim-
kou textilných, lepiace štítky, darčekové a reklam-
né predmety z papiera. 
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného ča-
su vo všetkých komunikačných médiách, ako aj  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov a materiálov; 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie re-
klamných textov a materiálov; obchodný manaž-
ment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a slu-
žieb v komunikačných médiách; organizovanie re-
klamných hier na propagáciu predaja; vyhľadáva-
nie sponzorov; poradenské a informačné služby  
v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné 
informačné kancelárie. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých dru-
hov programov; komunikačné služby prostredníc-
tvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, televízie, po-
čítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie 
telekomunikačných služieb; poskytovanie teleko-
munikačného pripojenia do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; prenos a šírenie správ, informácií, publi-
kácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom ko-
munikačných sietí vrátane internetu; tlačové kan-
celárie; poradenské a informačné služby v oblasti 
uvedených služieb v triede 38. 
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41 - Výroba televíznych a rozhlasových progra-
mov; výroba publicistických, spravodajských, zá-
bavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; výroba hudobných programov; hu-
dobno-skladateľské služby; organizovanie zábav-
ných, kultúrnych, športových a vzdelávacích po-
dujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedo-
mostných, športových, zábavných, hudobných a špor-
tových súťaží; zábavné služby; organizovanie zá-
bav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizova-
nie večierkov; moderovanie relácií, programov  
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava posky-
tované v prázdninových táboroch; služby klubov 
zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; orga-
nizovanie a vedenie seminárov, kongresov, škole-
ní, konferencií; organizovanie živých seminárov, 
kongresov, školení, konferencií; organizovanie sú-
ťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé 
predstavenia; filmová, divadelná a hudobná tvor-
ba, služby filmových, divadelných a nahrávacích 
štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; po-
žičiavanie filmových premietacích prístrojov a prí-
slušenstva; divadelné predstavenia; výroba diva-
delných alebo iných predstavení; služby agentúr 
sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a va-
rietných umelcov; rezervácia vstupeniek; 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; poskytovanie elektronických publikácií on-
line (bez možnosti kopírovania), vydávanie a zve-
rejňovanie elektronických publikácií; elektronická 
edičná činnosť (DTP služby), organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké mód-
ne agentúry; kempingové služby spojené so špor-
tovým programom, služby súvisiace s telesnými 
cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; pos-
kytovanie počítačových hier (online); informácie  
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach 
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, 
rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti 
šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom deko-
rácií; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, video-
rekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, 
filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prí-
strojov; prenájom športového výstroja s výnimkou 
dopravných prostriedkov; reportérske služby; po-
moc pri výbere povolania; organizovanie lotérií  
a stávkových hier; poradenské a informačné služ-
by v oblasti uvedených služieb v triede 41; všetky 
uvedené služby tiež vrátane služieb poskytova-
ných prostredníctvom internetu, online a interak-
tívnych počítačových služieb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene sivá, čierna, červená, biela 

(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-
ská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, 
SK; 

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

(111) 229098 
(151) 14.1.2011 
(156) 13.5.2020 
(180) 13.5.2030 
(210) 795-2010 
(220) 13.5.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 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. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický 
tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, pa-
pierové propagačné materiály, letáky, prospekty, 
pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), pe-
račníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálep-
ky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, prí-
ručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie 
z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, 
vrecká z papiera alebo plastických materiálov, 
školské potreby s výnimkou prístrojov, papierové 
podložky na stôl, nálepky na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá  
a ceruzky, papierové podložky pod poháre, ozná-
menia (papiernický tovar), papierové vlajky, pa-
pierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, 
papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pú-
tače z papiera alebo lepenky, utierky, etikety s vý-
nimkou textilných, lepiace štítky, darčekové a re-
klamné predmety z papiera. 
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného ča-
su vo všetkých komunikačných médiách, ako aj  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov a materiálov; 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie re-
klamných textov a materiálov; obchodný manaž-
ment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a slu-
žieb v komunikačných médiách; organizovanie re-
klamných hier na propagáciu predaja; vyhľadáva-
nie sponzorov; poradenské a informačné služby  
v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné 
informačné kancelárie. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 
druhov programov; komunikačné služby prostred-
níctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, televízie, 
počítačovej siete, mobilných telefónov, poskyto-
vanie telekomunikačných služieb; poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počíta-
čovej siete; poskytovanie telekomunikačných ka-
nálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na  
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diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, in-
formácií, publikácií, audiovizuálnych diel pros-
tredníctvom komunikačných sietí vrátane interne-
tu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné 
služby v oblasti uvedených služieb v triede 38. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových progra-
mov; výroba publicistických, spravodajských, zá-
bavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; výroba hudobných programov; hu-
dobno-skladateľské služby; organizovanie zábav-
ných, kultúrnych, športových a vzdelávacích po-
dujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedo-
mostných, športových, zábavných, hudobných a špor-
tových súťaží; zábavné služby; organizovanie zá-
bav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizova-
nie večierkov; moderovanie relácií, programov  
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava posky-
tované v prázdninových táboroch; služby klubov 
zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; orga-
nizovanie a vedenie seminárov, kongresov, škole-
ní, konferencií; organizovanie živých seminárov, 
kongresov, školení, konferencií; organizovanie sú-
ťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé 
predstavenia; filmová, divadelná a hudobná tvor-
ba, služby filmových, divadelných a nahrávacích 
štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; po-
žičiavanie filmových premietacích prístrojov a prí-
slušenstva; divadelné predstavenia; výroba diva-
delných alebo iných predstavení; služby agentúr 
sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a va-
rietných umelcov; rezervácia vstupeniek; 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; poskytovanie elektronických publikácií on-
line (bez možnosti kopírovania), vydávanie a zve-
rejňovanie elektronických publikácií; elektronická 
edičná činnosť (DTP služby), organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké mód-
ne agentúry; kempingové služby spojené so špor-
tovým programom, služby súvisiace s telesnými 
cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; pos-
kytovanie počítačových hier (online); informácie  
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach 
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, 
rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti 
šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom deko-
rácií; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, video-
rekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, 
filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prí-
strojov; prenájom športového výstroja s výnimkou 
dopravných prostriedkov; reportérske služby; po-
moc pri výbere povolania; organizovanie lotérií  
a stávkových hier; poradenské a informačné služ-
by v oblasti uvedených služieb v triede 41; všetky 
uvedené služby tiež vrátane služieb poskytova-
ných prostredníctvom internetu, online a interak-
tívnych počítačových služieb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene sivej, čierna, červená, odtiene modrej, biela 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, 
SK; 

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

(111) 229099 
(151) 14.1.2011 
(156) 13.5.2020 
(180) 13.5.2030 
(210) 796-2010 
(220) 13.5.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 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. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický 
tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, pa-
pierové propagačné materiály, letáky, prospekty, 
pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), pe-
račníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálep-
ky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, prí-
ručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie 
z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrec-
ká z papiera alebo plastických materiálov, školské 
potreby s výnimkou prístrojov, papierové podlož-
ky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruz-
ky, papierové podložky pod poháre, oznámenia (pa-
piernický tovar), papierové vlajky, papierové zá-
stavy, nože na papier, otvárače na listy, papierové 
obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pútače z pa-
piera alebo lepenky, utierky, etikety s výnimkou 
textilných, lepiace štítky, darčekové a reklamné 
predmety z papiera. 
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného ča-
su vo všetkých komunikačných médiách, ako aj  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov a materiálov; 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné  
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účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie re-
klamných textov a materiálov; obchodný manaž-
ment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a slu-
žieb v komunikačných médiách; organizovanie re-
klamných hier na propagáciu predaja; vyhľadáva-
nie sponzorov; poradenské a informačné služby  
v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné 
informačné kancelárie. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 
druhov programov; komunikačné služby prostred-
níctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, televízie, 
počítačovej siete, mobilných telefónov, poskyto-
vanie telekomunikačných služieb; poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počíta-
čovej siete; poskytovanie telekomunikačných ka-
nálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, in-
formácií, publikácií, audiovizuálnych diel pro-
stredníctvom komunikačných sietí vrátane interne-
tu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné 
služby v oblasti uvedených služieb v triede 38. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových progra-
mov; výroba publicistických, spravodajských, zá-
bavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; výroba hudobných programov; hu-
dobno-skladateľské služby; organizovanie zábav-
ných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podu-
jatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomos-
tných, športových, zábavných, hudobných a špor-
tových súťaží; zábavné služby; organizovanie zá-
bav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizova-
nie večierkov; moderovanie relácií, programov  
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava posky-
tované v prázdninových táboroch; služby klubov 
zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; orga-
nizovanie a vedenie seminárov, kongresov, škole-
ní, konferencií; organizovanie živých seminárov, 
kongresov, školení, konferencií; organizovanie sú-
ťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé 
predstavenia; filmová, divadelná a hudobná tvor-
ba, služby filmových, divadelných a nahrávacích 
štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; po-
žičiavanie filmových premietacích prístrojov a prí-
slušenstva; divadelné predstavenia; výroba diva-
delných alebo iných predstavení; služby agentúr 
sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a va-
rietných umelcov; rezervácia vstupeniek; 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; poskytovanie elektronických publikácií on-
line (bez možnosti kopírovania), vydávanie a zve-
rejňovanie elektronických publikácií; elektronická 
edičná činnosť (DTP služby), organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké mód-
ne agentúry; kempingové služby spojené so špor-
tovým programom, služby súvisiace s telesnými 
cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; pos-
kytovanie počítačových hier (online); informácie  
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach 
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, 
rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šou-
biznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorá-
cií; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, video-
rekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, 
filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prí- 
 

strojov; prenájom športového výstroja s výnimkou 
dopravných prostriedkov; reportérske služby; po-
moc pri výbere povolania; organizovanie lotérií  
a stávkových hier; poradenské a informačné služ-
by v oblasti uvedených služieb v triede 41; všetky 
uvedené služby tiež vrátane služieb poskytova-
ných prostredníctvom internetu, online a interak-
tívnych počítačových služieb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene sivej, červená, biela, odtiene modrej 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, 
SK; 

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

(111) 229100 
(151) 14.1.2011 
(156) 13.5.2020 
(180) 13.5.2030 
(210) 797-2010 
(220) 13.5.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 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. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický 
tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, pa-
pierové propagačné materiály, letáky, prospekty, 
pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), pe-
račníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálep-
ky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, prí-
ručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie 
z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrec-
ká z papiera alebo plastických materiálov, školské 
potreby s výnimkou prístrojov, papierové podlož-
ky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruz-
ky, papierové podložky pod poháre, oznámenia 
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové 
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, papiero-
vé obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pútače z pa-
piera alebo lepenky, utierky, etikety s výnimkou 
textilných, lepiace štítky, darčekové a reklamné pred-
mety z papiera. 
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35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného ča-
su vo všetkých komunikačných médiách, ako aj  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov a materiálov; 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie re-
klamných textov a materiálov; obchodný manaž-
ment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a slu-
žieb v komunikačných médiách; organizovanie re-
klamných hier na propagáciu predaja; vyhľadáva-
nie sponzorov; poradenské a informačné služby  
v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné 
informačné kancelárie. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 
druhov programov; komunikačné služby prostred-
níctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, televízie, 
počítačovej siete, mobilných telefónov, poskyto-
vanie telekomunikačných služieb; poskytovanie 
telekomunikačného pripojenia do svetovej počíta-
čovej siete; poskytovanie telekomunikačných ka-
nálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; prenos a šírenie správ, in-
formácií, publikácií, audiovizuálnych diel pros-
tredníctvom komunikačných sietí vrátane interne-
tu; tlačové kancelárie; poradenské a informačné 
služby v oblasti uvedených služieb v triede 38. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; 
výroba publicistických, spravodajských, zábav-
ných, vzdelávacích, kultúrnych a športových pro-
gramov; výroba hudobných programov; hudobno- 
-skladateľské služby; organizovanie zábavných, 
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; 
vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, 
športových, zábavných, hudobných a športových 
súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, kar-
nevalov, plesov; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; moderovanie relácií, programov a poduja-
tí; zábavné parky; služby a zábava poskytované  
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; 
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie 
a vedenie seminárov, kongresov, školení, konfe-
rencií; organizovanie živých seminárov, kongre-
sov, školení, konferencií; organizovanie súťaží 
krásy; organizovanie živých vystúpení; živé pred-
stavenia; filmová, divadelná a hudobná tvorba, 
služby filmových, divadelných a nahrávacích štú-
dií; dabingové služby; požičiavanie filmov; poži-
čiavanie filmových premietacích prístrojov a prí-
slušenstva; divadelné predstavenia; výroba diva-
delných alebo iných predstavení; služby agentúr 
sprostredkúvajúcich divadelných, koncertných a va-
rietných umelcov; rezervácia vstupeniek; 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; poskytovanie elektronických publikácií on-
line (bez možnosti kopírovania), vydávanie a zve-
rejňovanie elektronických publikácií; elektronická 
edičná činnosť (DTP služby), organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké mód-
ne agentúry; kempingové služby spojené so špor-
tovým programom, služby súvisiace s telesnými 
cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; pos-
kytovanie počítačových hier (online); informácie o 
výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach  
 

rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, 
rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti 
šoubiznisu; prekladateľské služby; prenájom deko-
rácií; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, video-
rekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, 
filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prí-
strojov; prenájom športového výstroja s výnimkou 
dopravných prostriedkov; reportérske služby; po-
moc pri výbere povolania; organizovanie lotérií  
a stávkových hier; poradenské a informačné služ-
by v oblasti uvedených služieb v triede 41; všetky 
uvedené služby tiež vrátane služieb poskytova-
ných prostredníctvom internetu, online a interak-
tívnych počítačových služieb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) odtiene červenej, tehlovej, bielej 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, 
SK; 

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

(111) 229114 
(151) 17.1.2011 
(156) 9.7.2020 
(180) 9.7.2030 
(210) 1145-2010 
(220) 9.7.2010 
(442) 7.10.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 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. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický 
tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, pa-
pierové propagačné materiály, letáky, prospekty, 
pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), pe-
račníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálep-
ky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, prí-
ručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie 
z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, 
vrecká z papiera alebo plastických materiálov, 
školské potreby s výnimkou prístrojov, papierové 
podložky na stôl, nálepky na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá  
a ceruzky, papierové podložky pod poháre, ozná-
menia (papiernický tovar), papierové vlajky, pa- 
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pierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, 
papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pú-
tače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, 
utierky, etikety s výnimkou textilných, lepiace 
štítky, darčekové a reklamné predmety z papiera. 
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného ča-
su vo všetkých komunikačných médiách, ako aj  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch, 
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov a materiálov; 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie re-
klamných textov a materiálov; obchodný manaž-
ment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a slu-
žieb v komunikačných médiách; organizovanie re-
klamných hier na propagáciu predaja; vyhľadáva-
nie sponzorov; poradenské a informačné služby  
v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné 
informačné kancelárie. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 
druhov programov; komunikačné služby prostred-
níctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, po-
čítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie 
telekomunikačných služieb; poskytovanie teleko-
munikačného pripojenia do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; prenos a šírenie správ, informácií, publi-
kácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom ko-
munikačných sietí vrátane internetu; tlačové kan-
celárie; poradenské a informačné služby v oblasti 
uvedených služieb v triede 38. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových progra-
mov; výroba publicistických, spravodajských, zá-
bavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; výroba hudobných programov; hu-
dobno-skladateľské služby; organizovanie zábav-
ných, kultúrnych, športových a vzdelávacích po-
dujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedo-
mostných, zábavných, hudobných a športových 
súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, kar-
nevalov, plesov; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; moderovanie relácií, programov a poduja-
tí; zábavné parky; služby a zábava poskytované  
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; 
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie 
a vedenie seminárov, kongresov, školení, konfe-
rencií; organizovanie živých seminárov, kongre-
sov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie živých vystúpení; živé predsta-
venia; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služ-
by filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; 
dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiava-
nie filmových premietacích prístrojov a príslušen-
stva; divadelné predstavenia; výroba divadelných 
alebo iných predstavení; služby agentúr sprostred-
kúvajúcich divadelných, koncertných a varietných 
umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prená-
jom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; 
vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou 
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie 
a vydávanie textov okrem reklamných; poskyto-
vanie elektronických publikácií online (bez mož-
nosti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie elek-
tronických publikácií; elektronická edičná činnosť 
(DTP služby), organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; umelecké módne agentúry; kem- 
 

pingové služby spojené so športovým programom, 
služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné 
služby nočných klubov; poskytovanie počítačo-
vých hier (online); informácie o výchove, vzdelá-
vaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; infor-
mácie o možnostiach zábavy, rekreácie, informá-
cie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekla-
dateľské služby; prenájom dekorácií, poskytovanie 
služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprí-
strojov, videoprístrojov, videorekordérov, premie-
tačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych 
a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom špor-
tového výstroja s výnimkou dopravných prostried-
kov; reportérske služby; pomoc pri výbere povola-
nia; organizovanie lotérií a stávkových hier; pora-
denské a informačné služby v oblasti uvedených 
služieb v triede 41; všetky uvedené služby tiež vrá-
tane služieb poskytovaných prostredníctvom inter-
netu, online a interaktívnych počítačových služieb. 

(540) Adela show 
(550) slovná 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, 
SK; 

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

(111) 229115 
(151) 17.1.2011 
(156) 9.7.2020 
(180) 9.7.2030 
(210) 1146-2010 
(220) 9.7.2010 
(442) 7.10.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 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. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický 
tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, pa-
pierové propagačné materiály, letáky, prospekty, 
pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), pe-
račníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálep-
ky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, prí-
ručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie 
z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrec-
ká z papiera alebo plastických materiálov, školské 
potreby s výnimkou prístrojov, papierové podlož-
ky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruz-
ky, papierové podložky pod poháre, oznámenia 
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové 
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, papiero-
vé obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pútače  
z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utier-
ky, etikety s výnimkou textilných, lepiace štítky, 
darčekové a reklamné predmety z papiera. 
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35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného času 
vo všetkých komunikačných médiách, ako aj  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch, 
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov a materiá-
lov; organizovanie výstav na komerčné alebo re-
klamné účely; vydávanie, zverejňovanie a rozši-
rovanie reklamných textov a materiálov; obchod-
ný manažment a poradenstvo; prezentácia výrob-
kov a služieb v komunikačných médiách; organi-
zovanie reklamných hier na propagáciu predaja; 
vyhľadávanie sponzorov; poradenské a infor-
mačné služby v oblasti uvedených služieb v trie-
de 35; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 
druhov programov; komunikačné služby pros-
tredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televí-
zie, počítačovej siete, mobilných telefónov, pos-
kytovanie telekomunikačných služieb; poskyto-
vanie telekomunikačného pripojenia do svetovej 
počítačovej siete; poskytovanie telekomunikač-
ných kanálov na telenákupy; poskytovanie pries-
toru na diskusiu na internete; prenos a šírenie 
správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych 
diel prostredníctvom komunikačných sietí vráta-
ne internetu; tlačové kancelárie; poradenské a in-
formačné služby v oblasti uvedených služieb  
v triede 38. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových progra-
mov; výroba publicistických, spravodajských, zá-
bavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; výroba hudobných programov; hu-
dobno-skladateľské služby; organizovanie zábav-
ných, kultúrnych, športových a vzdelávacích po-
dujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie ve-
domostných, zábavných, hudobných a športo-
vých súťaží; zábavné služby; organizovanie zá-
bav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; moderovanie relácií, programov 
a podujatí; zábavné parky; služby a zábava pos-
kytované v prázdninových táboroch; služby klu-
bov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, 
školení, konferencií; organizovanie živých semi-
nárov, kongresov, školení, konferencií; organi-
zovanie súťaží krásy; organizovanie živých vy-
stúpení; živé predstavenia; filmová, divadelná  
a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných 
a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičia-
vanie filmov; požičiavanie filmových premieta-
cích prístrojov a príslušenstva; divadelné pred-
stavenia; výroba divadelných alebo iných pred-
stavení; služby agentúr sprostredkúvajúcich di-
vadelných, koncertných a varietných umelcov; 
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvu-
kových a zvukovo-obrazových nahrávok; vyda-
vateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou 
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie 
a vydávanie textov okrem reklamných; poskyto-
vanie elektronických publikácií online (bez mož-
nosti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie elek-
tronických publikácií; elektronická edičná činnosť 
(DTP služby), organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; 
kempingové služby spojené so športovým pro-
gramom, služby súvisiace s telesnými cvičenia- 
 

mi; zábavné služby nočných klubov; poskytova-
nie počítačových hier (online); informácie o vý-
chove, vzdelávaní; informácie o možnostiach roz-
ptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rek-
reácie, informácie, správy, novinky z oblasti šo-
ubiznisu; prekladateľské služby; prenájom deko-
rácií, poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, video-
rekordérov, premietačiek, televíznych prijíma-
čov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb  
a prístrojov; prenájom športového výstroja s vý-
nimkou dopravných prostriedkov; reportérske 
služby; pomoc pri výbere povolania; organizova-
nie lotérií a stávkových hier; poradenské a in-
formačné služby v oblasti uvedených služieb  
v triede 41; všetky uvedené služby tiež vrátane 
služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, 
online a interaktívnych počítačových služieb. 

(540) Adela talkshow 
(550) slovná 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, 
SK; 

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

(111) 229119 
(151) 17.1.2011 
(156) 12.7.2020 
(180) 12.7.2030 
(210) 1152-2010 
(220) 12.7.2010 
(442) 7.10.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Prístroje a nástroje optické, signalizačné, kon-

trolné (inšpekcia), záchranné, nástroje na meranie 
a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribú-
ciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo 
kontrolu elektrického prúdu; elektrické technické 
zariadenia. 
37 - Inštalácia, oprava a údržba elektrických zaria-
dení; revízia elektrických zariadení v rámci ich 
údržby a opráv; inštalácia a oprava meracej a regu-
lačnej techniky; inštalácia a oprava elektrických 
strojov a prístrojov; inštalácia, oprava a údržba 
armatúr; inštalácia, oprava a údržba technológií na 
čistenie odpadových vôd. 
42 - Návrh a vývoj počítačového hardvéru a soft-
véru; projektovanie elektrických zariadení; projek-
ty a konštrukčná činnosť elektrických technických 
zariadení; revízia elektrických zariadení v rámci 
ich certifikačných skúšok. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená 
(732) PPA TRADE, spol. s r.o., Vajnorská 137, 830 00 

Bratislava, SK; 
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(111) 229171 
(151) 18.1.2011 
(156) 4.5.2020 
(180) 4.5.2030 
(210) 5322-2010 
(220) 4.5.2010 
(442) 7.10.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-

ky; konzervované, sušené a tepelne spracované 
ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, ovocné zavára-
niny; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; syr; mas-
lo; jedlé oleje a tuky, najmä margarín a výrobky 
vytvorené kombináciou uvedených tovarov; ochu-
tený margarín sladký alebo slaný; rastlinná smota-
na; slané ochutené tukové nátierky obsahujúce ko-
reniny, korenie a bylinky. 
30 - Slané ochutené nátierky obsahujúce koreniny, 
korenie a bylinky ako chuťová prísada; sladké 
ochutené nátierky obsahujúce čokoládu, med, 
muškát, koreniny; majonézy a majonézové krémy; 
majonézy ochutené koreninami, korením a bylin-
kami; ochutené tatárske omáčky; tatárske omáčky; 
horčica; kečup; omáčky ako chuťové prísady; dre-
singy; omáčky na namáčanie malých kúskov jedla 
(dipy); ovocné omáčky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, modrá, červená, biela, sivá 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 229276 
(151) 16.2.2011 
(156) 30.7.2020 
(180) 30.7.2030 
(210) 1273-2010 
(220) 30.7.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 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. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický 
tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, pa-
pierové propagačné materiály, letáky, prospekty, 
pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), pe-
račníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálep- 
 

ky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, prí-
ručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie 
z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, 
vrecká z papiera alebo plastických materiálov, 
školské potreby s výnimkou prístrojov, papierové 
podložky na stôl, nálepky na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá  
a ceruzky, papierové podložky pod poháre, ozná-
menia (papiernický tovar), papierové vlajky, pa-
pierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, 
papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pú-
tače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, 
utierky, etikety s výnimkou textilných, lepiace štít-
ky, darčekové a reklamné predmety z papiera. 
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného ča-
su vo všetkých komunikačných médiách, ako aj  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch, 
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov a materiálov; 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie re-
klamných textov a materiálov; obchodný manaž-
ment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a slu-
žieb v komunikačných médiách; organizovanie re-
klamných hier na propagáciu predaja; vyhľadáva-
nie sponzorov; poradenské a informačné služby  
v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné 
informačné kancelárie. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 
druhov programov; komunikačné služby prostred-
níctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, 
počítačovej siete, mobilných telefónov, poskytova-
nie telekomunikačných služieb; poskytovanie tele-
komunikačného pripojenia do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; prenos a šírenie správ, informácií, publi-
kácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom ko-
munikačných sietí vrátane internetu; tlačové kan-
celárie; poradenské a informačné služby v oblasti 
uvedených služieb v triede 38. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; 
výroba publicistických, spravodajských, zábav-
ných, vzdelávacích, kultúrnych a športových pro-
gramov; výroba hudobných programov; hudobno-
skladateľské služby; organizovanie zábavných, kul-
túrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzde-
lávacia činnosť; organizovanie vedomostných, 
športových, zábavných, hudobných a športových 
súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, kar-
nevalov, plesov; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; moderovanie relácií, programov a poduja-
tí; zábavné parky; služby a zábava poskytované  
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; 
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie 
a vedenie seminárov, kongresov; školení, konfe-
rencií; organizovanie živých seminárov, kongre-
sov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie živých vystúpení; živé predsta-
venia; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služ-
by filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; 
dabingové služby; požičiavanie filmov; požičiava-
nie filmových premietacích prístrojov a príslušen-
stva; divadelné predstavenia; výroba divadelných 
alebo iných predstavení; služby agentúr sprostred-
kúvajúcich divadelných, koncertných a varietných  
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umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prená-
jom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; 
vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou 
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie 
a vydávanie textov okrem reklamných; poskyto-
vanie elektronických publikácií online (bez mož-
nosti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie elek-
tronických publikácií; elektronická edičná činnosť 
(DTP služby), organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; umelecké módne agentúry; kem-
pingové služby spojené so športovým programom, 
služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné 
služby nočných klubov; poskytovanie počítačo-
vých hier (online); informácie o výchove, vzdelá-
vaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; in-
formácie o možnostiach zábavy, rekreácie, infor-
mácie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; pre-
kladateľské služby; prenájom dekorácií, poskyto-
vanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom au-
dioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, pre-
mietačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúr-
nych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom 
športového výstroja s výnimkou dopravných pro-
striedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere 
povolania; organizovanie lotérií a stávkových hier; 
poradenské a informačné služby v oblasti uvede-
ných služieb v triede 41; všetky uvedené služby 
tiež vrátane služieb poskytovaných prostredníc-
tvom internetu, online a interaktívnych počítačo-
vých služieb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, 
SK; 

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

(111) 229277 
(151) 16.2.2011 
(156) 30.7.2020 
(180) 30.7.2030 
(210) 1274-2010 
(220) 30.7.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 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. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický 
tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné po- 
 

treby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, pa-
pierové propagačné materiály, letáky, prospekty, 
pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), pe-
račníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálep-
ky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, prí-
ručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie 
z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrec-
ká z papiera alebo plastických materiálov, školské 
potreby s výnimkou prístrojov, papierové podlož-
ky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruz-
ky, papierové podložky pod poháre, oznámenia 
(papiernický tovar), papierové vlajky, papierové 
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, papiero-
vé obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pútače  
z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utier-
ky, etikety s výnimkou textilných, lepiace štítky, 
darčekové a reklamné predmety z papiera. 
35 - Reklamná činnosť; prenájom reklamného ča-
su vo všetkých komunikačných médiách, ako aj  
v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch, 
televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie re-
klamných alebo inzertných oznamov a materiálov; 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné 
účely; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie re-
klamných textov a materiálov; obchodný manaž-
ment a poradenstvo; prezentácia výrobkov a slu-
žieb v komunikačných médiách; organizovanie re-
klamných hier na propagáciu predaja; vyhľadáva-
nie sponzorov; poradenské a informačné služby  
v oblasti uvedených služieb v triede 35; komerčné 
informačné kancelárie. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých 
druhov programov; komunikačné služby prostred-
níctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, po-
čítačovej siete, mobilných telefónov, poskytovanie 
telekomunikačných služieb; poskytovanie teleko-
munikačného pripojenia do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; prenos a šírenie správ, informácií, publi-
kácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom ko-
munikačných sietí vrátane internetu; tlačové kan-
celárie; poradenské a informačné služby v oblasti 
uvedených služieb v triede 38. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; 
výroba publicistických, spravodajských, zábav-
ných, vzdelávacích, kultúrnych a športových pro-
gramov; výroba hudobných programov; hudobno-
skladateľské služby; organizovanie zábavných, 
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; 
vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, 
športových, zábavných, hudobných a športových 
súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, kar-
nevalov, plesov; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; moderovanie relácií, programov a poduja-
tí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v 
prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; 
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie 
a vedenie seminárov, kongresov; školení, konfe-
rencií; organizovanie živých seminárov, kongresov, 
školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie živých vystúpení; živé predstave-
nia; filmová, divadelná a hudobná tvorila, služby 
filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; da-
bingové služby; požičiavanie filmov; požičiavanie  
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filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; 
divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo 
iných predstavení; služby agentúr sprostredkúvajú-
cich divadelných, koncertných a varietných umel-
cov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom 
zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vy-
davateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou 
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie 
a vydávanie textov okrem reklamných; poskyto-
vanie elektronických publikácií online (bez mož-
nosti kopírovania), vydávanie a zverejňovanie elek-
tronických publikácií; elektronická edičná činnosť 
(DTP služby), organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; umelecké módne agentúry; kem-
pingové služby spojené so športovým programom, 
služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné 
služby nočných klubov; poskytovanie počítačo-
vých hier (online); informácie o výchove, vzdelá-
vaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; infor-
mácie o možnostiach zábavy, rekreácie, informá-
cie, správy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekla-
dateľské služby; prenájom dekorácií, poskytovanie 
služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audioprí-
strojov, videoprístrojov, videorekordérov, premie-
tačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych 
a vzdelávacích potrieb a prístrojov; prenájom špor-
tového výstroja s výnimkou dopravných prostried-
kov; reportérske služby; pomoc pri výbere povola-
nia; organizovanie lotérií a stávkových hier; pora-
denské a informačné služby v oblasti uvedených 
služieb v triede 41; všetky uvedené služby tiež vrá-
tane služieb poskytovaných prostredníctvom in-
ternetu, online a interaktívnych počítačových slu-
žieb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá, biela, čierna 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, 
SK; 

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

(111) 229285 
(151) 16.2.2011 
(156) 11.8.2020 
(180) 11.8.2030 
(210) 1361-2010 
(220) 11.8.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 16, 35, 38, 41, 44, 45 
(511) 16 - Albumy, atlasy, blahoprajné pohľadnice, bro-

žované knihy, brožúry, časopisy, etikety s výnim-
kou textilných, formuláre, fotografie, zariadenia na 
fotomontáže, grafiky, kancelárske potreby s vý- 
 

 nimkou nábytku, predmety z kartónu, kartón, le-
penka, katalógy, knihy, knižné záložky, komiksy, 
lepenkové alebo papierové škatule, lístky, listový 
papier, litografie, architektonické makety, mapy, 
nálepky, lepiace štítky, noviny, obálky, obežníky, 
obrazy, papierové obrúsky, papierové obrusy, ot-
várače na listy, oznámenia, papier, papiernický to-
var, pečate, pečatné vosky, pečiatky, periodiká, pí-
sacie potreby, plagáty, pohľadnice, portréty, poz-
námkové zošity, príručky, prospekty, publikácie, 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, 
grafické reprodukcie, ročenky, rozmnožovacie 
stroje a zariadenia, papierové servítky, skrinky na 
kancelárske potreby, spinky, šablóny, školské po-
treby, tlačivá, tlačoviny, papierové utierky, zálož-
ky do kníh, zaraďovače (šanóny), zošity, zoznamy, 
periodické a neperiodické tlačoviny. 
35 - Rozširovanie reklamných alebo inzertných oz-
namov, zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom, prenájom reklamných materiálov, reklama, 
vedenie kartoték v počítači, prenájom reklamných 
plôch, spracovanie textov, zbieranie a zoraďovanie 
údajov do počítačových databáz, reklama (online) 
na počítačovej komunikačnej sieti, vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch, prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách, prená-
jom reklamných materiálov, služby porovnávania 
cien, predplatné telekomunikačných služieb, faktu-
rácia, fotokopírovanie, grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely, grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely, reklamné agentúry, dražby, marke-
tingové štúdie, nábor zamestnancov, poradenstvo 
v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie, obchodný alebo podnikateľský pries-
kum, organizovanie komerčných alebo reklam-
ných výstav a veľtrhov, personálne poradenstvo, 
prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, public 
relations, rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov, služby outsorcingu, spracovanie textov, 
účtovníctvo, vydávanie reklamných alebo náboro-
vých textov, vyhľadávanie sponzorov. 
38 - Posielanie správ, počítačová komunikácia, pre-
nos správ a obrazových informácií pomocou počí-
tača, elektronická pošta, informácie o telekomuni-
kácii, prenájom zariadení na prenos informácií, 
prenájom telekomunikačných prístrojov, služby 
zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, 
prenájom prístupového času do svetových počíta-
čových sietí, poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete, poskytovanie prístupu do databáz, hla-
sová odkazová služby, káblová televízia (vysiela-
nie), mobilné telefóny (komunikácia), prenos správ 
alebo obrázkov pomocou počítačov, rozhlasové 
vysielanie, televízne vysielanie, telefonická komu-
nikácia. 
41 - Akadémie, prenájom dekorácií, praktické ukáž-
ky z cvičenia, služby diskoték, divadelné predsta-
venia, elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby), filmová tvorba, fotografovanie, fotogra-
fovanie na mikrofilm, prevádzkovanie golfových 
ihrísk, informácie o možnostiach rekreácie, infor-
mácie o možnostiach zábavy, informácie o výcho-
ve a vzdelávaní, prevádzkovanie kasín, služby  
v kempingoch so športovým programom, klubové 
služby, kluby zdravia, knižnice (požičovne kníh), 
koncertné siene a sály, nočné kluby, organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií; or- 
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ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie sympózií; organizovanie vzdelávacích 
výstav; organizovanie benefičných podujatí a kon-
certov; organizovanie predstavení, organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží, organizo-
vanie súťaží krásy, organizovanie športových sú-
ťaží, organizovanie živých vystúpení, nahrávanie 
videopások, služby poskytované orchestrom, zá-
bavné parky, plánovanie a organizovanie večier-
kov; poskytovanie elektronických publikácií onli-
ne (bez možnosti kopírovania); požičiavanie fil-
mov, požičiavanie športovej výstroje s výnimkou 
dopravných prostriedkov, prázdninové tábory (služ-
by poskytované), prekladateľské služby, prenájom 
audionahrávok, prenájom audioprístrojov, prená-
jom videorekordérov, prenájom videokamier, re-
portérske služby, prenájom štadiónov, prenájom 
tenisových kurtov, prevádzkovanie športových za-
riadení, služby športovísk, organizovanie a pláno-
vanie večierkov, vydávanie kníh; služby poskyto-
vané v prázdninových táboroch, prevádzkovanie 
športových zariadení, vydávanie (online) kníh  
a časopisov v elektronickej forme, vyučovanie, 
vzdelávanie, organizovanie lotérií; školenie, det-
ské škôlky, televízna zábava, organizovanie a plá-
novanie večierkov, rezervácia vstupeniek, výcvik, 
vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou re-
klamných alebo náborových, výroba divadelných 
alebo iných predstavení, rozhlasovaných a televíz-
nych programov, vyučovanie, vzdelávanie, zába-
va, pobavenie, živé predstavenie, prenájom zvu-
kového nahrávacieho zariadenia. 
44 - Česanie zvierat, farmaceutické poradenstvo, 
fyzioterapia, plastická chirurgia, kadernícke saló-
ny, parné kúpele, lekárske služby, manikúra, ma-
sáže, služby nemocníc, služby optikov, ošetrova-
teľské služby, salóny krásy, sanatória, služby sáun, 
služby solárií, súkromné sanatória alebo kliniky, 
útulky, verejné kúpele, služby vizážistov, zdravot-
né strediská, zdravotnícka starostlivosť, zotavov-
ne, starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v do-
mácnosti. 
45 - Služby agentúr na adopciu, manželské agen- 
túry, spravovanie autorských práv, poradenstvo  
v oblasti bezpečnosti, detektívne kancelárie, opat-
rovanie detí doma, registrácia doménových mien, 
zostavovanie horoskopov, licencie na počítačové 
programy (právne služby), mediačné služby, pát-
ranie po nezvestných osobách, požičiavanie oble-
kov a večerných šiat, opatrovanie domácich zvie-
rat doma, organizovanie náboženských obradov, 
osobní strážcovia, pátranie po minulosti osôb, pát-
ranie po nezvestných a stratených osobách, pora-
denstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, po-
žičiavanie odevov, požičovňa šiat, právny výskum, 
sprevádzanie do spoločnosti, zoznamovacie služby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Neuschlová Zuzana, Mgr., Kuzmányho 3, 900 01 

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

 
 

(111) 229294 
(151) 16.2.2011 
(156) 19.4.2020 
(180) 19.4.2030 
(210) 5278-2010 
(220) 19.4.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 30, 35 
(511) 30 - Pekárske výrobky, trvanlivé, polotrvanlivé  

a jemné pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, 
výrobky z obilnín, cereálne výrobky, čokoládové  
a nečokoládové cukrovinky, oplátky, napolitánky, 
trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové, su-
šienky, vafle, tyčinky, piškóty, kakaové, čokolá-
dové, kávové a ovocné náplne a krémy, kakaové, 
čokoládové a nečokoládové polevy, kávové, kaka-
ové a čokoládové nápoje. 
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklam-
ná, informačno-obchodná a inzertná činnosť, dis-
tribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblas-
ti výrobkov trvanlivého pečiva, organizovanie  
a usporadúvanie súťaží na podporu predaja výrob-
kov trvanlivého pečiva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, biela, modrá 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
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(111) 229295 
(151) 16.2.2011 
(156) 19.4.2020 
(180) 19.4.2030 
(210) 5279-2010 
(220) 19.4.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 30, 35 
(511) 30 - Pekárske výrobky, trvanlivé, polotrvanlivé  

a jemné pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, 
výrobky z obilnín, cereálne výrobky, čokoládové  
a nečokoládové cukrovinky, oplátky, napolitánky, 
trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové, su-
šienky, vafle, tyčinky, piškóty, kakaové, čokolá-
dové, kávové a ovocné náplne a krémy, kakaové, 
čokoládové a nečokoládové polevy, kávové, kaka-
ové a čokoládové nápoje. 
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklam-
ná, informačno-obchodná a inzertná činnosť, dis-
tribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblas-
ti výrobkov trvanlivého pečiva, organizovanie  
a usporadúvanie súťaží na podporu predaja výrob-
kov trvanlivého pečiva. 

(540) Zlaté Kolečka 
(550) slovná 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 229296 
(151) 16.2.2011 
(156) 19.4.2020 
(180) 19.4.2030 
(210) 5280-2010 
(220) 19.4.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 30, 35 
(511) 30 - Pekárske výrobky, trvanlivé, polotrvanlivé  

a jemné pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, 
výrobky z obilnín, cereálne výrobky, čokoládové  
a nečokoládové cukrovinky, oplátky, napolitánky, 
trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové, su-
šienky, vafle, tyčinky, piškóty, kakaové, čokolá-
dové, kávové a ovocné náplne a krémy, kakaové, 
čokoládové a nečokoládové polevy, kávové, kaka-
ové a čokoládové nápoje. 
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklam-
ná, informačno-obchodná a inzertná činnosť, dis-
tribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblas-
ti výrobkov trvanlivého pečiva, organizovanie  
a usporadúvanie súťaží na podporu predaja výrob-
kov trvanlivého pečiva. 

(540) Zlaté Sušenky 
(550) slovná 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 
 
 
 
 

(111) 229312 
(151) 16.2.2011 
(156) 15.3.2020 
(180) 15.3.2030 
(210) 400-2010 
(220) 15.3.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 9, 16, 30, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 43 
(511) 9 - Knihy nahrané na nosičoch zvukových nahrá-

vok, časopisy nahrané na nosičoch zvukových na-
hrávok. 
16 - Tlačoviny, najmä knihy, knihárske výrobky, 
brožované knihy, brožúry, časopisy, katalógy, 
prospekty, plagáty, kalendáre, periodické a neperi-
odické publikácie; fotografie; kancelárske potreby; 
papiernický tovar; papier; kartón; lepenka a výrob-
ky z týchto materiálov; výrobky z papiera, obtlač-
ky, maľovanky, vystrihovačky; obalové materiály 
zaradené do tejto triedy; herné plány z kartónu; 
školské potreby vzdelávacie a učebné potreby a po-
môcky zaradené do tejto triedy. 
30 - Káva, čaj, cukor, keksy, čokoláda. 
32 - Pivo. 
33 - Víno, alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
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; informačný servis z ob-
lasti obchodnej alebo podnikateľskej; prieskum tr-
hu; podpora predaja pre tretie osoby; odborné ob-
chodné poradenstvo; kopírovanie alebo rozmno-
žovanie dokumentov; maloobchodná činnosť s to-
varmi uvedenými v triedach 16, 30, 32, a 33. 
39 - Balenie tovaru; skladovanie tovaru; služby  
v doprave a preprave; zasielanie kníh, časopisov, 
nahraných nosičov, obrazových záznamov a audio-
záznamov, najmä audionahrávok a audiočasopi-
sov; distribúcia tovaru na dobierku. 
40 - Laminovanie, ofsetové tlačenie, ofsetová tlač, 
spracovanie a úprava materiálov. 
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť zara-
dená do tejto triedy; vydávanie kníh včítane vydá-
vania kníh nahraných na nosičoch zvukových na-
hrávok a časopisov nahraných na nosičoch zvuko-
vých nahrávok; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); vydávanie elektronických kníh 
a časopisov online; elektronická edičná činnosť; 
vzdelávacia a zábavná činnosť; organizovanie kul-
túrnych a/alebo vzdelávacích výstav, súťaží a pre-
hliadok; požičiavanie kníh, časopisov, nahraných 
nosičov obrazových záznamov a kníh nahraných 
na nosičoch zvukových nahrávok a časopisov na-
hraných na nosičoch zvukových nahrávok. 
43 - Kaviarenské služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená 
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(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) 229339 
(151) 16.2.2011 
(156) 8.9.2020 
(180) 8.9.2030 
(210) 1496-2010 
(220) 8.9.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 

(540) ZENADEA 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 229391 
(151) 16.2.2011 
(156) 9.9.2020 
(180) 9.9.2030 
(210) 5615-2010 
(220) 9.9.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 29 
(511) 29 - Jedlé oleje a tuky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) ružová, bledomodrá, tmavomodrá, červená, zelená 
(732) PALMA a.s., Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 229393 
(151) 16.2.2011 
(156) 20.9.2020 
(180) 20.9.2030 
(210) 5637-2010 
(220) 20.9.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 30, 35 
(511) 30 - Pekárske výrobky, trvanlivé, polotrvanlivé  

a jemné pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, 
výrobky z obilnín, cereálne výrobky, čokoládové  
a nečokoládové cukrovinky, oplátky, napolitánky, 
trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové, su-
šienky, vafle, tyčinky, piškóty, kakaové, čokolá-
dové, kávové a ovocné náplne a krémy, kakaové, 
čokoládové a nečokoládové polevy, kávové, kaka-
ové a čokoládové nápoje. 

 

35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklam-
ná, informačno-obchodná a inzertná činnosť, dis-
tribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblas-
ti výrobkov trvanlivého pečiva, organizovanie  
a usporadúvanie súťaží na podporu predaja výrob-
kov trvanlivého pečiva. 

(540) Bebe Brumík Raňajky 
(550) slovná 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8, Karlín, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 229394 
(151) 16.2.2011 
(156) 20.9.2020 
(180) 20.9.2030 
(210) 5638-2010 
(220) 20.9.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 30, 35 
(511) 30 - Pekárske výrobky, trvanlivé, polotrvanlivé  

a jemné pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, 
výrobky z obilnín, cereálne výrobky, čokoládové  
a nečokoládové cukrovinky, oplátky, napolitánky, 
trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové, su-
šienky, vafle, tyčinky, piškóty, kakaové, čokolá-
dové, kávové a ovocné náplne a krémy, kakaové, 
čokoládové a nečokoládové polevy, kávové, kaka-
ové a čokoládové nápoje. 
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklam-
ná, informačno-obchodná a inzertná činnosť, dis-
tribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblas-
ti výrobkov trvanlivého pečiva, organizovanie  
a usporadúvanie súťaží na podporu predaja výrob-
kov trvanlivého pečiva. 

(540) Bebe Brumík Snídaně 
(550) slovná 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8, Karlín, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 229406 
(151) 16.2.2011 
(156) 6.7.2020 
(180) 6.7.2030 
(210) 1123-2010 
(220) 6.7.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Fakturácia; administratívne spracovanie ob-

chodných objednávok; fotokopírovanie; odborové 
obchodné poradenstvo; sprostredkovateľne práce; 
účtovníctvo; vedenie účtovných kníh. 
36 - Vedenie nájomných domov; prenájom nehnu-
teľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; 
správcovstvo; prenájom kancelárskych priestorov; 
spravovanie financií; sprostredkovateľská činnosť 
s nehnuteľnosťami; vyberanie nájomného. 
41 - Vydávanie online kníh a časopisov; vzdelávanie. 
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(540) HABYTER 
(550) slovná 
(732) Lohyňová Eva, Ing., Spojovacia 3, 949 01 Nitra, 

SK; 
 
 

(111) 229461 
(151) 15.3.2011 
(156) 2.6.2020 
(180) 2.6.2030 
(210) 903-2010 
(220) 2.6.2010 
(442) 7.12.2010 
(450) 6.5.2011 

 9 (511) 1, 5, 31 
(511) 1 - Hnojivá (rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, 

bez chemických látok), substráty (bezzeminové ras-
tlinné, bez chemických látok), zemina na pestova-
nie, prípravky na skvalitnenie pôdy s obsahom hu-
mifikačných organizmov v živnom substráte z gly-
cidov a proteínov, pôda - humus, prípravky na hno-
jenie (organického pôvodu), kompost, rašelina (prí-
rodná surovina), moridlá na ochranu semien (na prí-
rodnej báze), vzácne zeminy. 
5 - Insekticídy (na báze extraktov z kvetov a rastlin-
ných minerálnych olejov), fungicídy (nechemickej 
povahy, najmä na báze minerálnych olejov), herbi-
cídy (extrakty na báze mastných kyselín bežne sa 
vyskytujúcich v prírode, nezanechávajúce rezíduá), 
pesticídy (extrakty na báze rastlinných olejov), prí-
pravky proti voškám (extrakty na báze rastlinných 
olejov), prípravky na sterilizáciu pôdy (na báze dre-
veného uhlia a manganistanu draselného); pomocné 
prostriedky na ochranu rastlín (nechemickej pova-
hy, najmä na báze rastlinných olejov, iných rastlin-
ných výťažkov a na báze mechanicky upravených 
častí rastlín). 
31 - Osivá, chovateľské, pestovateľské produkty pat-
riace do tejto triedy; mulčovacia kôra; krmivá pre 
zvieratá; hubová kultúra na výsev; rastlinné semená; 
slamený mulč (materiál na pokrytie povrchu pôdy). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Agro CS a.s., Říkov č.p. 265, 552 03 Česká Ska-

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

 
 

(111) 229505 
(151) 15.3.2011 
(156) 2.9.2020 
(180) 2.9.2030 
(210) 1458-2010 
(220) 2.9.2010 
(442) 7.12.2010 
(450) 6.5.2011 

 9 (511) 12 
 

(511) 12 - Lietadlá; obojživelníky - lietadlá; riaditeľné ba-
lóny a vzducholode; hydroplány; vzdušné doprav-
né prostriedky; helikoptéry; autobusy; automaty; 
osobné automobily pre viac ako 7 cestujúcich; bi-
cykle; lokomotívy (ťahače); motorové člny a lode; 
balančné krídelká, chlopne (klapky) na krídlach 
lietadiel; kolesá vozidiel; elektrické lokomotívy; 
pneumatiky pre kolesá vozidiel; duše pneumatík 
pre kolesá vozidiel; pneumatiky pre lietadlá. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá, červená 
(732) KUMHO INDUSTRIAL CO., LTD, # 1095-4, 

Sogwol-Dong, Naju-Si, Jeollanam-Do, 520-130, KR; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 229516 
(151) 15.3.2011 
(156) 17.9.2020 
(180) 17.9.2030 
(210) 5634-2010 
(220) 17.9.2010 
(442) 7.12.2010 
(450) 6.5.2011 

 9 (511) 10 
(511) 10 - Zdravotnícke výrobky, drobná zdravotnícka 

technika a prostriedky zdravotníckej techniky, pre-
dovšetkým ihly, vodiče, katétre, endoprotézy, im-
plantované kardiostimulátory, prístroje a nástroje 
lekárske a chirurgické. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o., K Čer-

venému dvoru 3269/25a, Strašnice, 130 00 Praha 3, 
CZ; 

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

 
 

(111) 229517 
(151) 15.3.2011 
(156) 17.9.2020 
(180) 17.9.2030 
(210) 5635-2010 
(220) 17.9.2010 
(442) 7.12.2010 
(450) 6.5.2011 

 9 (511) 10 
(511) 10 - Zdravotnícke výrobky, drobná zdravotnícka 

technika a prostriedky zdravotníckej techniky, pre-
dovšetkým ihly, vodiče, katétre, endoprotézy, im-
plantované kardiostimulátory, prístroje a nástroje 
lekárske a chirurgické. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o., K Čer-

venému dvoru 3269/25a, Strašnice, 130 00 Praha 3, 
CZ; 

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

 
 

(111) 229540 
(151) 16.3.2011 
(156) 19.8.2020 
(180) 19.8.2030 
(210) 1400-2010 
(220) 19.8.2010 
(442) 7.12.2010 
(450) 6.5.2011 

 9 (511) 3, 5, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 27, 37 
(511) 3 - Čistiace prípravky, dezinfekčné mydlá, kozme-

tické prípravky, kozmetické krémy, mydlá. 
5 - Dezinfekčné prípravky na hygienické účely. 
9 - Ochranné rukavice, osobné ochranné prostried-
ky proti nehodám, respirátory na filtráciu vzduchu. 
11 - Dezinfekčné dávkovače na toalety, sanitárne 
(toaletné) prístroje a zariadenia, vzduchové sušiče, 
sušiče na vlasy, zariadenia na osvieženie vzduchu. 
16 - Farebné pásky, toaletný papier, papierové 
utierky, papierové utierky na tvár. 
17 - Lepiace pásky s výnimkou pások pre domác-
nosť, na lekárske a kancelárske účely. 
20 - Dávkovače papierových utierok pripevnené  
s výnimkou kovových, nekovové koše, dávkovače 
uterákov s výnimkou kovových. 
21 - Dávkovače mydla, kovové nádoby na dávko-
vanie papierových utierok, handry na čistenie, ko-
vové zásobníky na papierové uteráky, utierky, mo-
py, nádoby na odpadky, koše na smeti, dávkovače 
toaletného papiera, zásobníky na kotúčový toalet-
ný papier. 
27 - Dverové rohožky, kúpeľňové predložky (ro-
hožky), protišmykové rohože. 
37 - Čistenie exteriérov budov, čistenie interiérov, 
čistenie interiérov budov. 

(540) LORIKA 
(550) slovná 
(732) LORIKA Slovakia s.r.o., Ulica priemyselná 2130/11, 

038 52 Sučany, SK; 
 
 

(111) 229837 
(151) 11.5.2011 
(156) 11.11.2020 
(180) 11.11.2030 
(210) 1841-2010 
(220) 11.11.2010 
(442) 4.2.2011 
(450) 6.7.2011 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Finančné služby v oblasti bankovníctva, kre-

ditných kariet, debetných kariet a transakcií pre-
dajných miest; finančné poradenstvo, najmä v ob-
lasti bezpečnosti metodológie šifrovania platob-
ných informácií a súvisiacich údajov; služby ove-
rovania používateľov v oblasti finančných trans-
akcií. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Discover Financial Services, 2500 Lake Cook Road, 

Riverwoods, IL 60015, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 229931 
(151) 14.6.2011 
(156) 9.7.2020 
(180) 9.7.2030 
(210) 1144-2010 
(220) 9.7.2010 
(442) 4.3.2011 
(450) 4.8.2011 

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

hrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digi-
tálnej (elektronickej) podobe, informácie, dáta, da-
tabázy, katalógy, programy v elektronickej podo-
be; elektronické publikácie s možnosťou kopíro-
vania; prístroje na nahrávanie, prenos a reproduk-
ciu zvuku alebo obrazu. 
16 - Noviny, časopisy, periodiká, knihy a iné tla-
čoviny, výrobky z papiera, kartónu a lepenky, kto-
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický 
tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov, divadelné dekorácie, pa-
pierové propagačné materiály, letáky, prospekty, 
pohľadnice, obálky, obaly (papiernický tovar), pe-
račníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálep-
ky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, kancelár-
ske potreby s výnimkou nábytku, kalendáre, prí-
ručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie 
z papiera, papierové obrusy, záložky do kníh, vrec-
ká z papiera alebo plastických materiálov, školské 
potreby s výnimkou prístrojov, papierové podlož-
ky na stôl, nálepky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruz-
ky, papierové podložky pod poháre, oznámenia 
(papiernicky tovar), papierové vlajky, papierové 
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, papiero-
vé obrúsky, puzdrá na písacie potreby, pútače  
z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utier-
ky, etikety s výnimkou textilných, lepiace štítky, 
darčekové a reklamné predmety z papiera. 
35 - Prenájom reklamného času vo všetkých ko-
munikačných médiách, ako aj v počítačovej ko-
munikačnej sieti; prenájom reklamných materiá-
lov; organizovanie výstav na komerčné alebo re-
klamné účely; prezentácia výrobkov a služieb v ko-
munikačných médiách; organizovanie reklamných 
hier na propagáciu predaja; vyhľadávanie sponzo-
rov; poradenské a informačné služby v oblasti 
uvedených služieb v triede 35. 
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38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých dru-
hov programov; komunikačné služby prostredníc-
tvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počí-
tačovej siete, mobilných telefónov, s výnimkou 
prenosu správ a obrazových informácií pomocou 
počítača, poskytovanie telekomunikačných slu-
žieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia 
do svetovej počítačovej siete; poskytovanie tele-
komunikačných kanálov na telenákupy; poskyto-
vanie priestoru na diskusiu na internete; prenos  
a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizu-
álnych diel prostredníctvom komunikačných sietí 
vrátane internetu, s výnimkou prenosu správ a ob-
razových informácií pomocou počítača; tlačové 
kancelárie; poradenské a informačné služby v ob-
lasti uvedených služieb v triede 38. 
41 - Výroba televíznych a rozhlasových progra-
mov; výroba publicistických, spravodajských, zá-
bavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových 
programov; výroba hudobných programov; hu-
dobno-skladateľské služby; organizovanie zábav-
ných, kultúrnych, športových a vzdelávacích po-
dujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedo-
mostných, športových, zábavných, hudobných  
a športových súťaží; zábavné služby; organizova-
nie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a orga-
nizovanie večierkov; moderovanie relácií, prog-
ramov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava 
poskytované v prázdninových táboroch; služby 
klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služ-
by; organizovanie a vedenie seminárov, kongre-
sov; školení, konferencií; organizovanie živých 
seminárov, kongresov, školení, konferencií; orga-
nizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vys-
túpení; živé predstavenia; filmová, divadelná  
a hudobná tvorila, služby filmových, divadelných 
a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiava-
nie filmov; požičiavanie filmových premietacích 
prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; 
výroba divadelných alebo iných predstavení; služ-
by agentúr sprostredkúvajúcich divadelných, kon-
certných a varietných umelcov; rezervácia vstupe-
niek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-
obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľ-
ská činnosť s výnimkou vydávania reklamných 
materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem 
reklamných; poskytovanie elektronických publi-
kácií online (bez možnosti kopírovania), vydávanie 
a zverejňovanie elektronických publikácií; elek-
tronická edičná činnosť (DTP služby), organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; ume-
lecké módne agentúry; kempingové služby spoje-
né so športovým programom, služby súvisiace  
s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných 
klubov; poskytovanie počítačových hier (online); 
informácie o výchove, vzdelávaní; informácie, sprá-
vy, novinky z oblasti šoubiznisu; prekladateľské 
služby; prenájom dekorácií, poskytovanie služieb 
na oddych a rekreáciu; prenájom audioprístrojov, 
videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, te-
levíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzde-
lávacích potrieb a prístrojov; prenájom športového 
výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; re-
portérske služby; pomoc pri výbere povolania; or-
ganizovanie lotérií a stávkových hier; poradenské 
a informačné služby v oblasti uvedených služieb  
v triede 41; všetky uvedené služby tiež vrátane 
služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, 
online a interaktívnych počítačových služieb. 

(540) Adela 
(550) slovná 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav-

ská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, 
SK; 

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

(111) 229993 
(151) 14.6.2011 
(156) 8.11.2020 
(180) 8.11.2030 
(210) 1806-2010 
(220) 8.11.2010 
(442) 4.3.2011 
(450) 4.8.2011 

 9 (511) 16 
(511) 16 - Obaly (papiernický tovar). 

(540) McBox 
(550) slovná 
(732) McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter Street, 

Chicago, Illinois 60607, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 230135 
(151) 14.7.2011 
(156) 30.9.2020 
(180) 30.9.2030 
(210) 1606-2010 
(220) 30.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(450) 5.9.2011 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 

(540) DEREFLIN 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 

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

 
 

(111) 230172 
(151) 14.7.2011 
(156) 11.11.2020 
(180) 11.11.2030 
(210) 1840-2010 
(220) 11.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(450) 5.9.2011 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Finančné služby v oblasti bankovníctva, kre-

ditných kariet, debetných kariet a transakcií pre-
dajných miest; finančné poradenstvo, najmä v ob-
lasti bezpečnosti metodológie šifrovania platob-
ných informácií a súvisiacich údajov; služby ove-
rovania užívateľov v oblasti finančných transakcií. 

(540) PROTECTBUY 
(550) slovná 
(732) Diners Club International Ltd., 2500 Lake Cook 

Road, Riverwoods, IL 60015, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
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(111) 230204 
(151) 14.7.2011 
(156) 30.9.2020 
(180) 30.9.2030 
(210) 5660-2010 
(220) 30.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(450) 5.9.2011 

 9 (511) 3, 5, 39 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

5 - Lieky, liečivá, farmaceutické prípravky hu-
mánne a veterinárne, vitamíny, chemické príprav-
ky a substancie na farmaceutické účely iné ako de-
zinfekčné a kozmetické prípravky. 
39 - Distribúcia liečiv, kozmetických a farmaceu-
tických prípravkov. 

(540) Benela 
(550) slovná 
(732) Benela, s. r. o., Majerníkova 2, 841 05 Bratislava, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 230227 
(151) 18.7.2011 
(156) 19.11.2020 
(180) 19.11.2030 
(210) 5806-2010 
(220) 19.11.2010 
(442) 5.4.2011 
(450) 5.9.2011 

 9 (511) 3, 4, 5, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 32, 35, 39, 
41, 43, 44, 45 

(511) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie 
bielizne; prípravky na čistenie; leštenie, odmasťo-
vanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, 
éterický oleje, kozmetické prípravky, vlasové vo-
dičky; prípravky na čistenie zubov. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; pros-
triedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie 
prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do moto-
rových vozidiel a svietiace materiály; sviečky a knô-
ty na svietenie. 
5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; dietetické lát-
ky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre 
dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na 
plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné 
prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungi-
cídy, herbicídy. 
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých 
kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, 
drahokamy; hodinárske výrobky a iné chronometre. 
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. 
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov 
nezahrnuté v iných triedach; koža, surové kože; kuf-
re a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádz-
kové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky. 
 

20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky 
(nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, 
prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľry-
bích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, 
sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov. 
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach; posteľné prikrývky a pok-
rývky na stôl. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na 
vianočný stromček. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-
ky; konzervované, sušené a tepelne spracované 
ovocie a zelenina; rôsoly; džemy, marmelády, ovoc-
né zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko  
a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoho-
lické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; siru-
py a iné prípravky na výrobu nápojov. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, ob-
chodná správa; obchodná administratíva; kancelár-
ske práce. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kur-
zov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné uby-
tovanie. 
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; starostli-
vosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľno-
hospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 
45 - Právne služby poskytované jednotlivcom, zdru-
ženiam, organizáciám a podnikom; osobné a so-
ciálne služby poskytované tretími osobami na us-
pokojovanie potrieb jednotlivcov; bezpečnostné 
služby na ochranu osôb a majetku. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Palawi, s.r.o., Smrečianska 41, 811 05 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 230333 
(151) 15.8.2011 
(156) 22.10.2020 
(180) 22.10.2030 
(210) 5718-2010 
(220) 22.10.2010 
(442) 6.5.2011 
(450) 4.10.2011 

 9 (511) 30, 35, 41 
(511) 30 - Pekárske výrobky, trvanlivé, polotrvanlivé  

a jemné pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, 
výrobky z obilnín, cereálne výrobky, čokoládové  
a nečokoládové cukrovinky, oplátky, napolitánky, 
trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové, su-
šienky, vafle, tyčinky, piškóty, kakaové, čokolá- 
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 dové, kávové a ovocné náplne a krémy, kakaové, 
čokoládové a nečokoládové polevy, kávové kaka-
ové a čokoládové nápoje. 
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklam-
ná, informačno-obchodná a inzertná činnosť, dis-
tribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblas-
ti výrobkov trvanlivého pečiva, organizovanie  
a usporadúvanie súťaží na podporu predaja výrob-
kov trvanlivého pečiva. 
41 - Organizovanie športových, kultúrnych a zá-
bavných podujatí; organizovanie lyžiarskych vý-
cvikov; organizovanie športových, kultúrnych, zá-
bavných vedomostných súťaží; organizácia a služ-
by prázdninových táborov. 

(540) Brumíkova lyžiarska škola 
(550) slovná 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8, Karlín, CZ; 
(740) Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 230350 
(151) 15.8.2011 
(156) 16.11.2020 
(180) 16.11.2030 
(210) 5787-2010 
(220) 16.11.2010 
(442) 6.5.2011 
(450) 4.10.2011 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Finančné služby v oblasti bankovníctva, kre-

ditných kariet, debetných kariet a transakcií pre-
dajných miest; finančné poradenstvo najmä v ob-
lasti bezpečnosti metodológie šifrovania platob-
ných informácií a súvisiacich údajov; služby ove-
rovania používateľov v oblasti finančných trans-
akcií. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Diners Club International Ltd., 2500 Lake Cook 

Road, Riverwoods, IL 60015, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 230420 
(151) 16.8.2011 
(156) 20.8.2020 
(180) 20.8.2030 
(210) 1402-2010 
(220) 20.8.2010 
(442) 6.5.2011 
(450) 4.10.2011 
 
 
 

 9 (511) 35 
(511) 35 - Obchodná správa vernostných programov  

a programov odmeňovania pre používateľov kre-
ditných kariet. 

(540) DINERS CLUB PRIVILEGES 
(550) slovná 
(732) Diners Club International Ltd., 2500 Lake Cook 

Road, Riverwoods, IL 60015, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 230454 
(151) 16.8.2011 
(156) 9.11.2020 
(180) 9.11.2030 
(210) 1821-2010 
(220) 9.11.2010 
(442) 6.5.2011 
(450) 4.10.2011 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne zo 

skupiny antiulveróza s obsahom účinnej látky 
pantoprazole. 

(540) OZZION 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 230455 
(151) 16.8.2011 
(156) 9.11.2020 
(180) 9.11.2030 
(210) 1822-2010 
(220) 9.11.2010 
(442) 6.5.2011 
(450) 4.10.2011 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 

(540) RENEOS 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, 

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

 
 

(111) 230697 
(151) 13.10.2011 
(156) 12.3.2020 
(180) 12.3.2030 
(210) 5168-2010 
(220) 12.3.2010 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama. 

38 - Služby spravodajskej tlačovej kancelárie, naj-
mä prijímanie, odovzdávanie a rozširovanie agen-
túrnych správ, televíznych šotov, rozhlasových re-
lácií, fotografií a ďalších informácií; prenos pí-
somných záznamov faxom a/alebo pomocou počí-
tača; počítačová komunikácia prostredníctvom sve-
tovej informačnej telekomunikačnej siete (inter-
net); komunikácia a prenos pomocou počítačových 
terminálov; elektronická pošta; elektronické zob-
razovanie. 
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41 - Vydávanie elektronických publikácií, infor-
mácie o výchove a vzdelávaní; reportérske služby; 
elektronická edičná činnosť (DTP služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s., Mýtna 15, 

811 07 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 230698 
(151) 13.10.2011 
(156) 12.3.2020 
(180) 12.3.2030 
(210) 5169-2010 
(220) 12.3.2010 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklama. 

38 - Služby spravodajskej tlačovej kancelárie, naj-
mä prijímanie, odovzdávanie a rozširovanie agen-
túrnych správ, televíznych šotov, rozhlasových re-
lácií, fotografií a ďalších informácií; prenos pí-
somných záznamov faxom a/alebo pomocou počí-
tača; počítačová komunikácia prostredníctvom 
svetovej informačnej telekomunikačnej siete (in-
ternet); komunikácia a prenos pomocou počítačo-
vých terminálov; elektronická pošta; elektronické 
zobrazovanie. 
41 - Vydávanie elektronických publikácií, infor-
mácie o výchove a vzdelávaní; reportérske služby; 
elektronická edičná činnosť (DTP služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela 
(732) SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s., Mýtna 15, 

811 07 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 230735 
(151) 13.10.2011 
(156) 15.1.2020 
(180) 15.1.2030 
(210) 270-2011 
(220) 15.1.2010 
(310) 77/828035 
(320) 16.9.2009 
(330) US 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 34 
(511) 34 - Cigary. 
 
 
 
 

(540) LA AROMA DEL CARIBÉ 
(550) slovná 
(732) Holt's Company, 1105 N. Market Street, Suite 1300, 

Wilmington, Delaware 19801, US; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 230768 
(151) 14.10.2011 
(156) 20.5.2020 
(180) 20.5.2030 
(210) 837-2010 
(220) 20.5.2010 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 29, 30 
(511) 29 - Potraviny pripravované z mäsových, rybacích, 

hydinových výrobkov, konzervovaná zelenina, va-
rená zelenina, konzervované ovocie, varené ovo-
cie, vajcia, syr, mlieko, mliečne výrobky, naklada-
ná zelenina, mrazené tvarohové dezertové krémy  
s ovocím, mrazené smotanové dezertové krémy  
s ovocím, smotanové dezerty, tvarohové dezerty. 
30 - Obložené chlebíčky, sendviče, mäsové sen-
dviče, bravčové sendviče, rybie sendviče, kuracie 
sendviče, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, chlieb, 
zákusky, koláče, pečivo, čokoláda, káva, kávové 
náhradky, čaj, nápoje na báze čajov, ľadový čaj, 
horčica, horčicová omáčka, ovsená krupica, cestá, 
jemné pečivo, omáčky, koreniny, cukor, pekárske 
dezerty ako cukrovinky, mrazené dezertové krémy 
s ovocím ako cukrovinky, zmrzlinové dezerty. 

(540) McCAFE 
(550) slovná 
(732) McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter Street, 

Chicago, Illinois 60607, US; 
(740) G. Lehnert, k. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 231185 
(151) 12.12.2011 
(156) 2.2.2020 
(180) 2.2.2030 
(210) 122-2010 
(220) 2.2.2010 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 9, 35, 36, 42 
(511) 9 - Softvér. 

35 - Služby v oblasti ekonomických informačných 
systémov týkajúce sa poradenských služieb v ob-
lasti obchodného a podnikateľského riadenia; spros-
tredkovanie predaja softvéru. 
36 - Služby v oblasti ekonomických informačných 
systémov týkajúce sa poradenských služieb v ob-
lasti finančného riadenia (spravovania financií). 
42 - Tvorba softvéru; služby v oblasti navrhova-
nia, inštalovania a servisu archívnych, rešeršných 
a bezpečnostných informačných systémov s vý-
nimkou inštalovania a servisu hardvéru; vývoj  
a realizácia aplikácií v oblasti internetu. 

(540) ESO9 
(550) slovná 
(732) ESO9 international a.s., U Mlýna 2305/22, 141 00 

Praha 4, CZ; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 231329 
(151) 13.1.2012 
(156) 11.1.2020 
(180) 11.1.2030 
(210) 32-2010 
(220) 11.1.2010 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; ko-

merčné informačné kancelárie; marketingové štú-
die; služby poradenstva v obchodnej činnosti; pro-
fesionálne obchodné alebo podnikateľské pora-
denstvo; obchodná reklama pre tretie osoby; per-
sonálne poradenstvo; odborné obchodné poraden-
stvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; organizo-
vanie veľtrhov na obchodné a reklamné účely; ob-
chodný prieskum; prieskum trhu; písanie reklam-
ných textov; reklama; reklama (propagácia); služ-
by v oblasti porovnávania cien; nábor zamestnan-
cov; sprostredkovateľne práce. 
41 - Diaľkové štúdium; informácie o možnostiach 
rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; in-
formácie o výchove a vzdelávaní; korešpondenčné 
kurzy; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vzdelá-
vacích alebo zábavných súťaží; pomoc pri výbere 
povolania; poradenstvo pre voľbu povolaní; orga-
nizovanie a riadenie pracovných stretnutí (škole-
ní); poskytovanie on-line elektronických publiká-
cií (bez možnosti stiahnutia); prekladateľské služ-
by; služby na oddych a rekreáciu; organizovanie  
a vedenie školení; školenia, vyučovania; školstvo; 
telesná výchova; písanie textov iných než reklam-
ných; zverejňovanie textov okrem reklamných; 
predpredaj vstupeniek; vyučovanie (inštruktážne 
služby); vyučovanie (výchovné služby); vyučova-
nie (výučba); vyučovanie, vzdelávanie; vzdeláva-
cie informácie; skúšanie, preskúšavanie; spravo-
dajské služby. 
43 - Hotelové služby; rezervácie hotelov; služby 
motelov; turistické nocľahárne; penzióny; rezervá-
cie penziónov; poskytovanie prechodného ubyto-
vania; prenajímanie rokovacích miestností; pre-
vádzka hotelového ubytovania; rezervácie prechod-
ného ubytovania; ubytovacie služby (hotely, pen-
zióny); prenájom prechodného ubytovania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) INFORMATION PLANET s.r.o., Myslíkova 1998/30, 

120 00 Praha 2, CZ; 
(740) Čapek Tomáš, Mgr., Praha, CZ; 

 
 

(111) 232396 
(151) 12.6.2012 
(156) 19.3.2020 
(180) 19.3.2030 
(210) 1677-2011 
(220) 19.3.2010 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 
 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Výrobky na starostlivosť o pleť vo forme kré-

mov, gélov a tekutín. 

(540) PHYTO - C 
(550) slovná 
(732) Phytoceuticals, INC, 37 Midland Avenue, Elm-

wood Park, New Jersey 07407, US; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 235685 
(151) 2.10.2013 
(156) 6.11.2019 
(180) 6.11.2029 
(210) 5833-2009 
(220) 6.11.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 4.11.2013 

 9 (511) 29, 35, 39, 43 
(511) 29 - Ryby s výnimkou živých; rybie plátky; sar-

dinky; výrobky z rýb; výrobky z morských živočí-
chov obsahujúce podiel rybieho mäsa; konzervo-
vané ryby; rybacie šaláty; lahôdkové šaláty, ovocné 
šaláty, zeleninové šaláty, všetky obsahujúce podiel 
rybieho mäsa; mäsové výrobky obsahujúce podiel 
rybieho mäsa; hotové jedlá prevažne na báze mäsa a 
zeleniny obsahujúce podiel rybieho mäsa; cestovné 
občerstvenie prevažne na báze mäsa a zeleniny ob-
sahujúce podiel rybieho mäsa; pokrmy a jedlá rých-
leho občerstvenia pripravené z tovarov uvedených 
v tejto triede obsahujúce podiel rybieho mäsa. 
35 - Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s pot-
ravinárskymi výrobkami obsahujúcimi podiel ry-
bieho mäsa, rybami, výrobkami z rýb, výrobkami 
z morských živočíchov obsahujúcimi podiel ry-
bieho mäsa, rybacími šalátmi, lahôdkovými šalát-
mi, zeleninovými šalátmi, ovocnými šalátmi obsa-
hujúcimi podiel rybieho mäsa, mäsovými výrob-
kami obsahujúcimi podiel rybieho mäsa, hotovými 
jedlami na báze mäsa a zeleniny obsahujúcimi po-
diel rybieho mäsa, jedlami rýchleho občerstvenia 
obsahujúcimi podiel rybieho mäsa, potravinami 
rastlinného aj živočíšneho pôvodu obsahujúcimi 
rybie mäso; sprostredkovanie obchodu, nákupu a pre-
daja potravinárskych výrobkov; činnosti reklamnej 
agentúry; rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných pries-
torov a plôch; prenájom reklamných materiálov; 
zásielkové reklamné služby; uverejňovanie re-
klamných textov; aranžovanie výkladov; analýzy 
nákladov; inzertné činnosti; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej čin-
nosti; obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo; organizovanie výstav na obchodné a reklam-
né účely; odborné obchodné poradenstvo; prie-
skum trhu; sekretárske služby; účtovníctvo; vede-
nie účtovných kníh. 
39 - Skladovanie potravín; balenie tovaru; sklado-
vanie tovaru; prenájom skladovacích a mraziaren-
ských kontajnerov; osobná doprava; nákladná do-
prava; kamiónová doprava; námorná doprava; le-
tecká doprava; kuriérske služby. 
43 - Zriaďovanie a prevádzka reštaurácií a stánkov 
rýchleho občerstvenia. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zlatá, žltá, biela, modrá, červená, bordová, čierna, 

zelená 
(732) Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žili-

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

va, SK; 
 
 

(111) 235686 
(151) 2.10.2013 
(156) 6.11.2019 
(180) 6.11.2029 
(210) 5834-2009 
(220) 6.11.2009 
(442) 8.3.2010 
(450) 4.11.2013 

 9 (511) 29, 35, 39, 43 
(511) 29 - Ryby s výnimkou živých; rybie plátky; vý-

robky z rýb; výrobky z morských živočíchov ob-
sahujúce podiel rybieho mäsa; konzervované ryby; 
rybacie šaláty; lahôdkové šaláty, ovocné šaláty, 
zeleninové šaláty, všetky obsahujúce podiel rybie-
ho mäsa; mäsové výrobky obsahujúce podiel ry-
bieho mäsa; hotové jedlá prevažne na báze mäsa  
a zeleniny obsahujúce podiel rybieho mäsa; ces-
tovné občerstvenie prevažne na báze mäsa a zele-
niny obsahujúce podiel rybieho mäsa; pokrmy  
a jedlá rýchleho občerstvenia pripravené z tovarov 
uvedených v tejto triede obsahujúce podiel rybieho 
mäsa. 
35 - Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť  
s potravinárskymi výrobkami obsahujúcimi podiel 
rybieho mäsa, rybami, výrobkami z rýb, výrobka-
mi z morských živočíchov obsahujúcimi podiel 
rybieho mäsa, rybacími šalátmi, lahôdkovými ša-
látmi, zeleninovými šalátmi, ovocnými šalátmi ob-
sahujúcimi podiel rybieho mäsa, mäsovými vý-
robkami obsahujúcimi podiel rybieho mäsa, hoto-
vými jedlami na báze mäsa a zeleniny obsahujú-
cimi podiel rybieho mäsa, jedlami rýchleho občer-
stvenia obsahujúcimi podiel rybieho mäsa, potra-
vinami rastlinného aj živočíšneho pôvodu obsahu-
júcimi rybie mäso; sprostredkovanie obchodu, ná-
kupu a predaja potravinárskych výrobkov; činnosti 
reklamnej agentúry; rozširovanie, vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov; prenájom re-
klamných priestorov a plôch; prenájom reklam-
ných materiálov; zásielkové reklamné služby; uve-
rejňovanie reklamných textov; aranžovanie výkla-
dov; analýzy nákladov; inzertné činnosti; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo  
v obchodnej činnosti; obchodný manažment a pod- 
nikové poradenstvo; organizovanie výstav na ob- 
 

chodné a reklamné účely; odborné obchodné po-
radenstvo; prieskum trhu; sekretárske služby; úč-
tovníctvo; vedenie účtovných kníh. 
39 - Skladovanie potravín; balenie tovaru; sklado-
vanie tovaru; prenájom skladovacích a mraziaren-
ských kontajnerov; osobná doprava; nákladná do-
prava; kamiónová doprava; námorná doprava; le-
tecká doprava; kuriérske služby. 
43 - Zriaďovanie a prevádzka reštaurácií a stánkov 
rýchleho občerstvenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zlatá, žltá, biela, modrá, červená, bordová, čierna 
(732) Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žili-

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

va, SK; 
 

 
(111) 242668 
(151) 13.6.2016 
(156) 19.1.2020 
(180) 19.1.2030 
(210) 2283-2015 
(220) 19.1.2010 
(442) 1.3.2016 
(450) 1.8.2016 

 10 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky; jogurt; maslo; sy-

ry; nátierky obsahujúce mliečne výrobky; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); konzervované, sušené 
alebo varené potraviny z mlieka. 

(540) ZORBA 
(550) slovná 
(732) ALIMPEX FOOD a. s., Českobrodská 1174, 198 00 

Praha 9, CZ; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 

 

 

(111) 251232 
(151) 21.11.2019 
(156) 8.1.2020 
(180) 8.1.2030 
(210) 1256-2019 
(220) 8.1.2010 
(442) 5.8.2019 
(450) 7.1.2020 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Športové nápoje, menovite energetické ná-

poje. 

(540) ROCKSTAR RECOVERY 
(550) slovná 
(732) Rockstar, Inc., 4730 S. Fort Apache Road Suite 300, 

Las Vegas Nevada 89147, US; 
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Prevody a prechody práv na ochranné známky 
 
 

(111) 92962 
(210) 6933 
(732) Fox Media LLC, 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California 90035, US; 
(770) Twentieth Century Fox Film Corporation, spo-

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Cali-
fornia 90035, US; 

(580) 4.2.2020 
 
 

(111) 101507 
(210) 25331 
(732) Perry Ellis International Europe Limited, Olym-

pic House, Pleasants Street, Dublin 8, IE; 
(770) Perry Ellis International, Inc., 3000 N. W. 107th 

Avenue, Miami, Florida 33172, US; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 160750 
(210) 45780 
(732) Perry Ellis International Europe Limited, Olym-

pic House, Pleasants Street, Dublin 8, IE; 
(770) Perry Ellis International, Inc., 3000 NW 107 Ave-

nue, Miami, Florida 33172, US; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 166614 
(210) 54771 
(732) Fox Media LLC, 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California 90035, US; 
(770) Twentieth Century Fox Film Corporation, spo-

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Cali-
fornia 90035, US; 

(580) 4.2.2020 
 
 

(111) 166618 
(210) 54743 
(732) Fox Media LLC, 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California 90035, US; 
(770) Twentieth Century Fox Film Corporation, spo-

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Cali-
fornia 90035, US; 

(580) 4.2.2020 
 
 

(111) 174808 
(210) 70124 
(732) Perry Ellis International Europe Limited, Olym-

pic House, Pleasants Street, Dublin 8, IE; 
(770) Perry Ellis International, Inc., 3000 N. W. 107th 

Avenue, Miami, Florida 33172, US; 
(580) 3.2.2020 

 
 
 
 
 
 

(111) 177020 
(210) 1098-96 
(732) Hriňovské strojárne, a.s., Partizánska cesta 1465, 

962 05 Hriňová, SK; 
(770) VVED Technika, s.r.o., M. R. Štefánika 138, 017 01 

Považská Bystrica, SK; 
(580) 20.1.2020 

 
 

(111) 183869 
(210) 422-96 
(732) Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 24, 

17489 Greifswald, DE; 
(770) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, SE-151 85 

Södertälje, SE; 
(580) 23.1.2020 

 
 

(111) 185132 
(210) 2077-96 
(732) Fox Media LLC, 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California 90035, US; 
(770) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO-

RATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov 
štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, California 90035, US; 

(580) 4.2.2020 
 
 

(111) 190088 
(210) 2790-99 
(732) ELÍZ - ohrievače vody s. r. o., Prievozská 2/A, 

821 09 Bratislava, SK; 
(770) Elíz Miroslav, Ostredská 32, 821 02 Bratislava, SK; 
(580) 29.1.2020 

 
 

(111) 197264 
(210) 821-99 
(732) Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 24, 

17489 Greifswald, DE; 
(770) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, SE-151 85 

Södertälje, SE; 
(580) 23.1.2020 

 
 

(111) 198683 
(210) 771-2000 
(732) Fox Media LLC, 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California 90035, US; 
(770) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO-

RATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov 
štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, California 90035, US; 

(580) 4.2.2020 
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(111) 198684 
(210) 772-2000 
(732) Fox Media LLC, 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California 90035, US; 
(770) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO-

RATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov 
štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, California 90035, US; 

(580) 4.2.2020 
 
 

(111) 202384 
(210) 2229-2000 
(732) Perry Ellis International Europe Limited, Olym-

pic House, Pleasants Street, Dublin 8, IE; 
(770) Perry Ellis International, Inc., 3000 NW 107 Ave-

nue, Miami, Florida 33172, US; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 202720 
(210) 3071-2001 
(732) Fox Media LLC, 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California 90035, US; 
(770) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO-

RATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov 
štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, California 90035, US; 

(580) 4.2.2020 
 
 

(111) 206864 
(210) 1718-2002 
(732) Fox Media LLC, 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California 90035, US; 
(770) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO-

RATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov 
štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, California 90035, US; 

(580) 4.2.2020 
 
 

(111) 207975 
(210) 2575-2003 
(732) Discovery Golf, Inc., 850 3rd Avenue, New York, 

New York 10022, US; 
(770) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, New York 10007, US; 
(580) 28.1.2020 

 
 

(111) 210433 
(210) 1700-2004 
(732) Fox Media LLC, 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California 90035, US; 
(770) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO-

RATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov 
štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, California 90035, US; 

(580) 4.2.2020 
 
 

(111) 213735 
(210) 478-2004 
(732) Discovery Golf, Inc., 850 3rd Avenue, New York, 

New York 10022, US; 
 
 

(770) Advance Magazine Publishers Inc., One World 
Trade Center, New York, New York 10007, US; 

(580) 28.1.2020 
 
 

(111) 214720 
(210) 5872-2005 
(732) Vavrinčík Filip, JUDr., Klčové 89/8, 915 01 No-

vé Mesto nad Váhom, SK; 
(770) CLEANEX GROUP s. r. o., Priemyselná 5, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, SK; 
(580) 5.2.2020 

 
 

(111) 230347 
(210) 5781-2010 
(732) Lindner František, RNDr., Šustekova 15, 851 04 

Bratislava, SK; 
(770) MAXO s.r.o., Teplická 1, 831 02 Bratislava, SK; 
(580) 21.1.2020 

 
 

(111) 232520 
(210) 1601-2011 
(732) BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 

Banská Bystrica, SK; 
(770) BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., 

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, SK; 
(580) 21.1.2020 

 
 

(111) 234674 
(210) 1511-2012 
(732) KAŠEKO, s.r.o., Milochov 360, 017 06 Považ-

ská Bystrica, SK; 
(770) DI Consulting s.r.o., Janka Kráľa 1076/16, 020 01 

Púchov, SK; 
(580) 28.1.2020 

 
 

(111) 236375 
(210) 5398-2013 
(732) TOYETO s.r.o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, 

SK; 
(770) In Harmony, s.r.o., Hrachová 6, 821 05 Bratisla-

va, SK; 
(580) 21.1.2020 

 
 

(111) 236376 
(210) 5399-2013 
(732) TOYETO s.r.o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, 

SK; 
(770) In Harmony, s.r.o., Hrachová 6, 821 05 Bratisla-

va, SK; 
(580) 21.1.2020 

 
 

(111) 236497 
(210) 5400-2013 
(732) TOYETO s.r.o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, 

SK; 
(770) In Harmony, s.r.o., Hrachová 6, 821 05 Bratisla-

va, SK; 
(580) 21.1.2020 
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(111) 239027 
(210) 217-2014 
(732) Tkáčová Ivana, JUDr., Staničná 335/10, 013 41 

Dolný Hričov, SK; 
(770) FARMAMARKET, s.r.o., Vojtecha Spanyola 8343/1A, 

010 01 Žilina, SK; 
(580) 4.2.2020 

 
 

(111) 239498 
(210) 303-2014 
(732) Fox Media LLC, 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California 90035, US; 
(770) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO-

RATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov 
štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, California 90035, US; 

(580) 4.2.2020 
 
 

(111) 241089 
(210) 1973-2014 
(732) Vavrinčík Filip, JUDr., Klčové 89/8, 915 01 No-

vé Mesto nad Váhom, SK; 
(770) CLEANEX GROUP s.r.o., Priemyselná 5, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, SK; 
(580) 5.2.2020 

 
 

(111) 241510 
(210) 368-2015 
(732) MADWIRE, s. r. o., Šoltésovej 14, 811 08 Brati-

slava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
(770) B&D AGENCY, Hrachová 16697/14G, 821 05 

Bratislava, SK; 
(580) 21.1.2020 

 
 

(111) 241709 
(210) 845-2015 
(732) Vavrinčík Filip, JUDr., Klčové 89/8, 915 01 No-

vé Mesto nad Váhom, SK; 
(770) CLEANEX GROUP s.r.o., Priemyselná 5, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, SK; 
(580) 5.2.2020 

 
 

(111) 243399 
(210) 495-2016 
(732) Lucron Group, a. s., Záhradnícka 36, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(770) Lucron construction, s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09 

Bratislava, SK; 
(580) 21.1.2020 

 
 

(111) 243786 
(210) 885-2004 
(732) Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovičova 37, 

974 05 Banská Bystrica, SK; 
(770) Pivovar Urpín BB s. r. o. v konkurze, Lesnícka 12, 

976 13 Slovenská Ľupča, SK; 
(580) 21.1.2020 

 
 

(111) 246791 
(210) 1544-2017 
(732) Happy Deals, s. r. o., Zástranie 278, 010 03 Žili-

na, SK; 
(770) Check IT s.r.o., Zástranie 278, 010 03 Žilina, SK; 
(580) 5.2.2020 

 
 

(111) 247582 
(210) 2119-2017 
(732) Fox Media LLC, 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California 90035, US; 
(770) Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201 

West Pico Boulevard, Los Angeles, California 
90035, US; 

(580) 4.2.2020 
 
 

(111) 248686 
(210) 713-2018 
(732) KMV BEV CZ s.r.o., Kolbenova 510/50, 190 00 

Vysočany, Praha 9, CZ; 
(770) PEPSICO CZ s.r.o., Kolbenova 50/510, 190 00 

Praha 9, CZ; 
(580) 27.1.2020 

 
 

(111) 250395 
(210) 501-2019 
(732) ALTRON SK, a.s., Galvániho 15C, 821 04 Brati-

slava, SK; 
(770) ALTRON GROUP, a.s., Novodvorská 994/138, 

142 00 Praha 4 - Braník, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 250910 
(210) 743-2019 
(732) KMV BEV CZ s.r.o., Kolbenova 510/50, 190 00 

Vysočany, Praha 9, CZ; 
(770) PEPSICO CZ s.r.o., Kolbenova 510/50, 190 00 

Praha 9, Vysočany, CZ; 
(580) 27.1.2020 

 
 

(111) 250911 
(210) 746-2019 
(732) KMV BEV CZ s.r.o., Kolbenova 510/50, 190 00 

Vysočany, Praha 9, CZ; 
(770) PEPSICO CZ s.r.o., Kolbenova 510/50, 190 00 

Praha 9, Vysočany, CZ; 
(580) 27.1.2020 

 
 

(111) 250921 
(210) 841-2019 
(732) KMV BEV CZ s.r.o., Kolbenova 510/50, 190 00 

Vysočany, Praha 9, CZ; 
(770) PEPSICO CZ s.r.o., Kolbenova 510/50, 190 00 

Praha 9, Vysočany, CZ; 
(580) 27.1.2020 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 110858 
(210) 336 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 110859 
(210) 2289 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 29.1.2020 

 
 

(111) 110859B 
(210) 2289B 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 31.1.2020 

 
 

(111) 110860 
(210) 3852 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 29.1.2020 

 
 

(111) 110860A 
(210) 3852A 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 110860F 
(210) 3852F 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 110860G 
(210) 3852G 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 31.1.2020 

 
 

(111) 110999 
(210) 4967 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 28.1.2020 

 
 

(111) 110999A 
(210) 4967A 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 28.1.2020 

 
 
 

(111) 111109A 
(210) 8440A 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 111109D 
(210) 8440D 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 111110 
(210) 9456 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 111110B 
(210) 9456B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 111111 
(210) 9455 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 111111B 
(210) 9455B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 111111E 
(210) 9455E 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 31.1.2020 

 
 

(111) 111112 
(210) 5157 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 11.2.2020 

 
 

(111) 111112B 
(210) 5157B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 11.2.2020 
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(111) 111112D 
(210) 5157D 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 11.2.2020 

 
 

(111) 111113 
(210) 3636 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 29.1.2020 

 
 

(111) 111113A 
(210) 3636A 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 111114 
(210) 3637 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 111114A 
(210) 3637A 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 111115 
(210) 2032 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 111115A 
(210) 2032A 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 111115C 
(210) 2032C 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 31.1.2020 

 
 

(111) 111382 
(210) 5163 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 28.1.2020 

 
 

(111) 111382B 
(210) 5163B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 111382E 
(210) 5163E 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 111450 
(210) 14737 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 29.1.2020 

 
 

(111) 152673 
(210) 7487 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 28.1.2020 

 
 

(111) 152673B 
(210) 7487B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 28.1.2020 

 
 

(111) 152673F 
(210) 7487F 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 152673G 
(210) 7487G 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 152674 
(210) 7489 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 28.1.2020 

 
 

(111) 152674B 
(210) 7489B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 152674F 
(210) 7489F 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 152674G 
(210) 7489G 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 3.2.2020 
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(111) 152715 
(210) 7488 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 28.1.2020 

 
 

(111) 152715B 
(210) 7488B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 28.1.2020 

 
 

(111) 152715F 
(210) 7488F 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 152715G 
(210) 7488G 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 153355 
(210) 15774 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 153355B 
(210) 15774B 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 153355G 
(210) 15774G 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 31.1.2020 

 
 

(111) 155444 
(210) 28178 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 155456 
(210) 28677 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 164363 
(210) 51517 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 164364 
(210) 51518 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 164366 
(210) 51520 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 164370 
(210) 51524 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(580) 10.2.2020 

 
 

(111) 167933 
(210) 56764 
(732) Federal Express Corporation, 3620 Hacks Cross 

Road, Building B, Third Floor, Memphis, TN 38125, 
US; 

(580) 22.1.2020 
 
 

(111) 168134 
(210) 56765 
(732) Federal Express Corporation, 3620 Hacks Cross 

Road, Building B, Third Floor, Memphis, TN 38125, 
US; 

(580) 22.1.2020 
 
 

(111) 168160 
(210) 56972 
(732) Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, Řečkovi-

ce, 621 00 Brno, CZ; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 168301 
(210) 56970 
(732) STO SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, 79780 

Stühlingen, DE; 
(580) 12.2.2020 

 
 

(111) 168335 
(210) 57598 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(580) 22.1.2020 

 
 

(111) 168437 
(210) 57594 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(580) 22.1.2020 
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(111) 168439 
(210) 57603 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(580) 22.1.2020 

 
 

(111) 168440 
(210) 57595 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(580) 22.1.2020 

 
 

(111) 168441 
(210) 57596 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(580) 22.1.2020 

 
 

(111) 168507 
(210) 57604 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(580) 22.1.2020 

 
 

(111) 168562 
(210) 57599 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(580) 22.1.2020 

 
 

(111) 168951 
(210) 57508 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 168952 
(210) 57509 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 169038 
(210) 57597 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(580) 22.1.2020 

 
 

(111) 169110 
(210) 57097 
(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Takat-

suka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka- 
-ken, JP; 

(580) 11.2.2020 
 
 
 
 
 
 

(111) 169111 
(210) 57098 
(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Takat-

suka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka- 
-ken, JP; 

(580) 11.2.2020 
 
 

(111) 169746 
(210) 59498 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, NY 10007, US; 
(580) 22.1.2020 

 
 

(111) 169905 
(210) 59179 
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West Black-

hawk Street, Chicago, IL 60642, US; 
(580) 11.2.2020 

 
 

(111) 176443 
(210) 73648 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 176639 
(210) 73116 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 177164 
(210) 73649 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 177597 
(210) 73115 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 177671 
(210) 73117 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 179725 
(210) 128-94 
(732) Premier Brands IP LLC, 1411 Broadway, New 

York, New York 10018, US; 
(580) 21.1.2020 
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(111) 180180 
(210) 1113-93 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 182039 
(210) 643-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 182040 
(210) 644-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 182041 
(210) 645-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 182042 
(210) 646-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 182043 
(210) 647-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 182046 
(210) 650-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 182047 
(210) 651-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 182828 
(210) 557-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 183652 
(210) 553-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 183653 
(210) 554-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 183654 
(210) 555-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 183655 
(210) 556-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 189674 
(210) 1418-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 27.1.2020 
 
 

(111) 189675 
(210) 1419-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-
Istanbul, TR; 

(580) 27.1.2020 
 
 

(111) 189676 
(210) 1421-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 24.1.2020 
 
 

(111) 189677 
(210) 1422-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 27.1.2020 
 
 

(111) 189678 
(210) 1423-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 27.1.2020 
 
 

(111) 189679 
(210) 1424-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 24.1.2020 
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(111) 189680 
(210) 1426-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 27.1.2020 
 
 

(111) 189681 
(210) 1427-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 27.1.2020 
 
 

(111) 189682 
(210) 1428-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 24.1.2020 
 
 

(111) 189683 
(210) 1429-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 24.1.2020 
 
 

(111) 189685 
(210) 1431-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 27.1.2020 
 
 

(111) 189686 
(210) 1432-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 27.1.2020 
 
 

(111) 189687 
(210) 1433-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 27.1.2020 
 
 

(111) 189688 
(210) 1434-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 23.1.2020 
 
 
 
 
 
 

(111) 189689 
(210) 1436-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 27.1.2020 
 
 

(111) 189690 
(210) 1437-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 27.1.2020 
 
 

(111) 189691 
(210) 1438-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 24.1.2020 
 
 

(111) 189692 
(210) 1439-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 24.1.2020 
 
 

(111) 191752 
(210) 559-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 193280 
(210) 558-95 
(732) Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, New 

York, New York 10001, US; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 194826 
(210) 1425-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 24.1.2020 
 
 

(111) 195182 
(210) 3291-99 
(732) Motip Dupli Slovakia s. r. o., Kovaľská 1A, 040 15 

Košice, SK; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 195218 
(210) 3389-99 
(732) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, a De-

laware corporation, 7100 Corporate Drive, Plano, 
TX 75024, US; 

(580) 3.2.2020 
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(111) 195219 
(210) 3390-99 
(732) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, a De-

laware corporation, 7100 Corporate Drive, Plano, 
TX 75024, US; 

(580) 3.2.2020 
 
 

(111) 195225 
(210) 3396-99 
(732) ALTO Slovakia, spol. s r. o., Sládkovičova 33, 

059 21 Svit, SK; 
(580) 29.1.2020 

 
 

(111) 195228 
(210) 3399-99 
(732) BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 

679 61 Skrchov, CZ; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 195229 
(210) 3400-99 
(732) BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 

679 61 Skrchov, CZ; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 195232 
(210) 3404-99 
(732) BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 

679 61 Skrchov, CZ; 
(580) 6.2.2020 

 
 

(111) 195520 
(210) 40-2000 
(732) BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 

Steinhausen, ZUG, 6312, CH; 
(580) 10.2.2020 

 
 

(111) 195643 
(210) 200-2000 
(732) CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC., 

11535 S. Central Avenue, Alsip, Illinois 60803- 
-2599, US; 

(580) 10.2.2020 
 
 

(111) 195707 
(210) 3259-99 
(732) Weider Global Nutrition, LLC, 2212 E. Williams 

Field Road, Suite 230, Gilbert, AZ 85295, US; 
(580) 23.1.2020 

 
 

(111) 195708 
(210) 3262-99 
(732) Weider Global Nutrition, LLC, 2212 E. Williams 

Field Road, Suite 230, Gilbert, AZ 85295, US; 
(580) 23.1.2020 

 
 
 
 
 

(111) 195710 
(210) 3290-99 
(732) Motip Dupli Slovakia s. r. o., Kovaľská 1A, 040 15 

Košice, SK; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 198370 
(210) 3735-2000 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 198371 
(210) 3736-2000 
(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Pisárky, 

603 00 Brno, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 199917 
(210) 1420-97 
(732) Ülker Bisküvi Sanayi A.S., Kisikli Mahallesi 

Ferah Cad. No. 1, Büyük Çamlica-Üsküdar-Istan-
bul, TR; 

(580) 27.1.2020 
 
 

(111) 207975 
(210) 2575-2003 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, New York 10007, US; 
(580) 28.1.2020 

 
 

(111) 213735 
(210) 478-2004 
(732) Advance Magazine Publishers Inc., One World 

Trade Center, New York, New York 10007, US; 
(580) 28.1.2020 

 
 

(111) 226807B 
(210) 5301-2009B 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 31.1.2020 

 
 

(111) 226879B 
(210) 5302-2009B 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 31.1.2020 

 
 

(111) 226880B 
(210) 5303-2009B 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 31.1.2020 
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(111) 227167 
(210) 1386-2009 
(732) HORKÝŽE SLÍŽE spol. s r.o., Tríbečská 11/2, 

949 01 Nitra, SK; 
(580) 22.1.2020 

 
 

(111) 227955 
(210) 5015-2010 
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38,  

H-1106 Budapest, HU; 
(580) 24.1.2020 

 
 

(111) 227963 
(210) 5029-2010 
(732) Včelco s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smoleni-

ce, SK; 
(580) 7.2.2020 

 
 

(111) 227971 
(210) 5038-2010 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 227972 
(210) 5052-2010 
(732) Ataccama Software, s.r.o., Sokolovská 685/136f, 

186 00 Praha 8, CZ; 
(580) 12.2.2020 

 
 

(111) 227973 
(210) 5053-2010 
(732) Ataccama Software, s.r.o., Sokolovská 685/136f, 

186 00 Praha 8, CZ; 
(580) 12.2.2020 

 
 

(111) 228240 
(210) 5125-2010 
(732) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 

Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
IE; 

(580) 5.2.2020 
 
 

(111) 228280 
(210) 5042-2010 
(732) Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žili-

na, SK; 
(580) 27.1.2020 

 
 

(111) 228403 
(210) 5286-2010 
(732) Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Bratislava, SK; 
(580) 29.1.2020 

 
 
 
 
 
 

(111) 228525 
(210) 5319-2010 
(732) Ing. Miroslav Nottný - SOFTWORX, Rašov 357/1-15, 

013 51 Maršová-Rašov, SK; 
(580) 5.2.2020 

 
 

(111) 228674 
(210) 5819-2009 
(732) Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žili-

na, SK; 
(580) 29.1.2020 

 
 

(111) 229294 
(210) 5278-2010 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(580) 7.2.2020 

 
 

(111) 229295 
(210) 5279-2010 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(580) 7.2.2020 

 
 

(111) 229296 
(210) 5280-2010 
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Pra-

ha 8 - Karlín, CZ; 
(580) 7.2.2020 

 
 

(111) 229516 
(210) 5634-2010 
(732) BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o., K Čer-

venému dvoru 3269/25a, Strašnice, 130 00 Praha 3, 
CZ; 

(580) 28.1.2020 
 
 

(111) 229517 
(210) 5635-2010 
(732) BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o., K Čer-

venému dvoru 3269/25a, Strašnice, 130 00 Praha 3, 
CZ; 

(580) 28.1.2020 
 
 

(111) 229551 
(210) 5309-2010 
(732) ŠKODA INVESTMENT a.s., Emila Škody 2922/1, 

Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 232631 
(210) 826-2010 
(732) EVENTUM PLUS, s. r. o., Opálová 1, 851 10 

Bratislava, SK; 
(580) 3.2.2020 
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(111) 235685 
(210) 5833-2009 
(732) Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žili-

na, SK; 
(580) 29.1.2020 

 
 

(111) 235686 
(210) 5834-2009 
(732) Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žili-

na, SK; 
(580) 29.1.2020 

 
 

(111) 239881 
(210) 1006-2014 
(732) FITNESS VISION s.r.o., Cottbuská 10, 040 23 

Košice, SK; 
(580) 3.2.2020 

 
 

(111) 242353 
(210) 573-2015 
(732) TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o., Julia Sedláka 447/14, 

795 01 Rýmařov, CZ; 
(580) 23.1.2020 

 
 

(111) 242896 
(210) 5381-2015 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 31.1.2020 

 
 

(111) 242897 
(210) 5382-2015 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 31.1.2020 

 
 

(111) 242898 
(210) 5383-2015 
(732) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 

Doudlevce, 301 00 Plzeň, CZ; 
(580) 30.1.2020 

 
 

(111) 244628 
(210) 1827-2016 
(732) BEZVODY. cz s.r.o., Dolní Ostrovec 24, 398 33 

Ostrovec, CZ; 
(580) 28.1.2020 
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Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 
 
 

(111) 240835 
(210) 650-2015 
(732) Lajčák Vladimír, Ing., Ružová 30, 010 01 Žilina, 

SK; Lajčáková Jana, PhDr., Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; Lajčák Adam, Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; 

(791) JAZYK BRAINY, s.r.o., Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; 

(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.9.2015 
(580) 28.1.2020 

 
 

(111) 240836 
(210) 651-2015 
(732) Lajčák Vladimír, Ing., Ružová 30, 010 01 Žilina, 

SK; Lajčáková Jana, PhDr., Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; Lajčák Adam, Jánošíkova 15B, 010 01 
Žilina, SK; 

(791) BRAINY SK, s.r.o., Jánošíkova 15B, 010 01 Ži-
lina, SK; 

(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.9.2015 
(580) 28.1.2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 
 
 

(111) 168553 
(210) 57592 
(732) Subway IP LLC., 8400 NW 36th Street, Suite 530, 

Doral, FL 33166, US; 
(791) Feldbauer Jozef, Kladnianska 31, 821 05 Bratisla-

va, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 
 25.11.2019 
(580) 22.1.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(210) 461-2019 
(220) 5.3.2019 
(800) 1 510 066, 1.8.2019 

 
 

(210) 1011-2019 
(220) 14.5.2019 
(800) 1 512 796, 24.10.2019 

 
 

(210) 1029-2019 
(220) 16.5.2019 
(800) 1 512 608, 24.10.2019 

 
 
 

(210) 1128-2019 
(220) 27.5.2019 
(800) 1 511 767, 28.5.2019 

 
 

(210) 2421-2019 
(220) 25.10.2019 
(800) 1 510 773, 19.11.2019 

 
 

(111) 247478 
(210) 2818-2017 
(220) 30.11.2017 
(800) 1 512 524, 27.8.2019 
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Zastavené konania o prihláškach ochranných známok 
 
 
(210) 
 
2168-2018 
1290-2019 
 
 
 
 
 
 
 

Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
153924 03.07.2019 
159087 01.07.2019 
159202 15.07.2019 
159254 01.07.2019 
159310 11.07.2019 
159311 10.07.2019 
164294 02.07.2019 
164307 31.07.2019 
167499 26.07.2019 
167537 17.07.2019 
167728 26.07.2019 
189249 02.07.2019 
189793 15.07.2019 
193404 01.07.2019 
193411 01.07.2019 
193638 14.06.2019 
193639 16.06.2019 
193646 25.06.2019 
193647 25.06.2019 
193658 30.06.2019 
193659 30.06.2019 
193736 16.06.2019 
193738 16.06.2019 
193740 17.06.2019 
193751 21.06.2019 
193761 22.06.2019 
193762 22.06.2019 
193764 22.06.2019 
193768 24.06.2019 
193769 24.06.2019 
193773 30.06.2019 
193775 30.06.2019 
193776 30.06.2019 
193777 30.06.2019 
193778 30.06.2019 
193788 06.07.2019 
193796 08.07.2019 
194199 18.06.2019 
194541 16.06.2019 
194548 06.07.2019 
194549 06.07.2019 
194550 06.07.2019 

194551 06.07.2019 
194962 28.06.2019 
195382 16.06.2019 
195978 15.06.2019 
195979 15.06.2019 
195981 21.06.2019 
197730 01.07.2019 
197731 01.07.2019 
199617 30.06.2019 
226452 03.06.2019 
226477 08.06.2019 
226478 08.06.2019 
226479 08.06.2019 
226480 08.06.2019 
226481 08.06.2019 
226483 09.06.2019 
226484 10.06.2019 
226486 11.06.2019 
226551 01.06.2019 
226552 01.06.2019 
226553 01.06.2019 
226555 01.06.2019 
226556 02.06.2019 
226557 03.06.2019 
226558 04.06.2019 
226559 05.06.2019 
226563 10.06.2019 
226564 10.06.2019 
226567 12.06.2019 
226568 12.06.2019 
226571 22.06.2019 
226572 22.06.2019 
226573 24.06.2019 
226574 24.06.2019 
226575 30.06.2019 
226590 25.06.2019 
226612 04.06.2019 
226613 05.06.2019 
226614 05.06.2019 
226617 05.06.2019 
226618 12.06.2019 
226619 12.06.2019 

226620 15.06.2019 
226621 15.06.2019 
226622 16.06.2019 
226625 23.06.2019 
226626 24.06.2019 
226627 25.06.2019 
226628 26.06.2019 
226655 01.06.2019 
226656 02.06.2019 
226659 10.06.2019 
226666 17.06.2019 
226667 17.06.2019 
226668 18.06.2019 
226669 24.06.2019 
226670 25.06.2019 
226674 29.06.2019 
226749 04.06.2019 
226752 12.06.2019 
226754 19.06.2019 
226755 19.06.2019 
226756 19.06.2019 
226758 24.06.2019 
226759 25.06.2019 
226761 26.06.2019 
226762 30.06.2019 
226763 30.06.2019 
226764 30.06.2019 
226808 12.06.2019 
226829 17.06.2019 
226830 25.06.2019 
226831 26.06.2019 
226833 30.06.2019 
226888 02.06.2019 
226889 02.06.2019 
226890 02.06.2019 
226891 02.06.2019 
226892 05.06.2019 
226894 11.06.2019 
226895 12.06.2019 
226896 17.06.2019 
226900 26.06.2019 
226902 30.06.2019 

226903 30.06.2019 
226904 30.06.2019 
226905 30.06.2019 
226921 17.06.2019 
226931 12.06.2019 
226933 12.06.2019 
226934 12.06.2019 
226935 12.06.2019 
226936 12.06.2019 
226972 17.06.2019 
227044 02.06.2019 
227056 26.06.2019 
227093 18.06.2019 
227157 05.06.2019 
227236 05.06.2019 
227311 11.06.2019 
227427 25.05.2019 
227428 22.06.2019 
227482 02.06.2019 
227483 02.06.2019 
227534 02.06.2019 
227535 05.06.2019 
227586 05.06.2019 
227587 10.06.2019 
227676 17.06.2019 
227677 25.06.2019 
227721 05.06.2019 
227722 05.06.2019 
227826 12.06.2019 
227872 12.06.2019 
228092 09.06.2019 
228107 11.06.2019 
228108 25.06.2019 
228122 05.06.2019 
228409 03.06.2019 
228658 17.06.2019 
229918 17.06.2019 
231813 19.06.2019 
233087 23.06.2019 
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Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 198089 
(210) 2600-2000 

 7 (511) 16, 35, 42 
(511) 16 - Časopisy. 

35 - Zabezpečovanie predplatného. 
42 - Odborné poradenstvo. 

(580) 17.2.2020 
 
 

(111) 227735 
(210) 5887-2009 

 9 (511) 16, 35, 37, 41, 42 
(511) 16 - Papierové formuláre; papierové osvedčenia; 

brožúry; knihy; prospekty; príručky; plagáty; ka-
talógy; tlačené manuály; časopisy; noviny; peri-
odická a neperiodická tlač; tlačoviny; kalendáre; 
papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto mate-
riálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; in-
formácie, údaje a databázy na papierových nosi-
čoch; papiernický tovar; predmety z kartónu; al-
bumy; atlasy; fotografie; tlačivá; formuláre; gra-
fické reprodukcie; grafiky; spisové obaly (zara-
ďovače); papierové vlajky; pútače z papiera ale-
bo lepenky; netextilné etikety; pečiatky; pečate; 
pečatné vosky; písacie potreby; školské potreby; 
písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou 
nábytku; lepiace štítky; lepidlá a lepiace pásky na 
kancelárske účely a použitie v domácnosti; vrecia 
a vrecká z papiera alebo plastických materiálov. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo, predovšet-
kým obchodné poradenstvo v stavebníctve a pri 
predaji stavebných materiálov a náradia; pora-
denstvo v obchodnej činnosti; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; maloobchodné a veľko-
obchodné služby s knihami, brožúrami, tlačovi-
nami, tlačenými alebo elektronicky uloženými 
príručkami a manuálmi, so stavebným materiá-
lom, omietkami, náterovými hmotami, izolačný-
mi hmotami, zatepľovacími systémami, staveb-
nými lepidlami a s príslušenstvom k zatepľova-
cím systémom; služby pozostávajúce zo zaobsta-
rania stavebných prác pre tretie osoby; analýzy 
nákladov; reklama; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na 
obchodné a reklamné účely; sprostredkovanie 
obchodu s tovarom, predovšetkým s knihami, 
brožúrami, tlačovinami, tlačenými alebo elektro-
nicky uloženými príručkami a manuálmi, so sta-
vebným materiálom, omietkami, lepidlami, náte-
rovými hmotami, izolačnými hmotami a zatep-
ľovacími systémami; obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triedach 35, 37, 41 a 42; pos-
kytovanie informácií o uvedených službách pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí a inter-
netu. 
37 - Odborné poradenstvo v stavebníctve; staveb-
né informácie; dozor nad stavbami; kontrola sta-
vebných činností; prenájom stavebných strojov  
a zariadení; prenájom čistiacich strojov; prená-
jom miešadiel a dopravníkov na omietky a malty;  
 
 
 
 

stavebníctvo; stavebné činnosti; omietanie; omie-
tanie stavebných povrchov; natieranie a penetro-
vanie stavebných povrchov; tepelné izolovanie  
stavieb a budov; zatepľovanie stavieb a budov, 
predovšetkým zatepľovanie kontaktnými zatep-
ľovacími systémami; nanášanie podlahových po-
terov; zatepľovanie podláh a strešných plášťov; 
služby stavbyvedúceho; izolovanie stavieb; inte-
riérové a exteriérové maľovanie a natieranie; štu-
kovanie; sadrovanie; stierkovanie; tapetovanie; 
montovanie lešení; murárstvo; montáž stavebných 
prvkov; opravy a údržba; montáž interiérov a in-
teriérových prvkov; klampiarstvo a inštalatérstvo; 
poskytovanie informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu. 
41 - Výcvik; odborný výcvik pracovníkov a pro-
jektantov v stavebníctve; vyučovanie; vzdeláva-
nie; skúšanie, preskúšavanie; tvorba, vydávanie, 
publikovanie a prenájom všetkých druhov publi-
kácií pre školenia a výcvik vrátane metodických 
príručiek a zbierok úloh alebo testov v tlačenej 
alebo elektronickej podobe; prednášky; kurzy; 
semináre; školenia (najmä pre pracovníkov v sta-
vebníctve); všetky druhy kurzov, seminárov a vzde-
lávacích podujatí; všetky korešpondenčné formy 
vzdelávania; vydávanie príručiek, kníh, časopi-
sov a iných periodických a neperiodických pub-
likácií; vydávanie textov s výnimkou reklamných 
alebo náborových; online vydávanie kníh, manu-
álov a časopisov v elektronickej forme; informá-
cie o vzdelávaní a možnostiach zábavy; organi-
zovanie a vedenie kongresov, konferencií, semi-
nárov; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie vedomostných súťaží; poskytovanie in-
formácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 
42 - Odborné poradenstvo pri navrhovaní sta-
vieb, pri návrhu a zariaďovaní interiérov; projek-
tovanie stavieb; projektová činnosť; projektova-
nie stavebných činností a technológií; architekto-
nické poradenstvo; urbanistické plánovanie; ex-
pertízy a prieskumy ako inžinierske práce; štúdie 
technických projektov; interiérová a exteriérová 
výzdoba; vypracovanie stavebných výkresov; kon-
trola kvality; zememeračstvo; inštalácia počítačo-
vých systémov pre projektovanie a vizualizáciu  
v stavebníctve; poskytovanie informácií o uve-
dených službách prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu. 

(580) 29.1.2020 
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(111) 250594 
(210) 566-2019 

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

vané ovocie, huby a zelenina; spracované orechy; 
spracované strukoviny; spracované konzumné se-
mená; zemiakové lupienky; nízkotučné zemiakové 
lupienky. 
43 - Stravovacie služby; pohostinstvá (služby); reš-
tauračné (stravovacie) služby; bary (služby); ka-
viarne; vinárne (služby); prechodné ubytovanie; 
rezervácie ubytovania v penziónoch. 

(580) 24.1.2020 
 
 

(111) 250596 
(210) 569-2019 

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

vané ovocie, huby a zelenina; spracované orechy; 
spracované strukoviny; spracované konzumné se-
mená; zemiakové lupienky; nízkotučné zemiakové 
lupienky. 
43 - Stravovacie služby; pohostinstvá (služby); reš-
tauračné (stravovacie) služby; bary (služby); ka-
viarne; vinárne (služby); prechodné ubytovanie; 
rezervácie ubytovania v penziónoch. 

(580) 24.1.2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opravy adries 
 
 

(111) 230735 
(210) 270-2011 
(732) Holt's Company, 1105 N. Market Street, Suite 1300, 

Wilmington, Delaware 19801, US;  
 Vestník č. 7/2011 - str. 165 
 Vestník č. 12/2011 - str. 194 
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