
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESTNÍK 
 
 
 

      ÚRADU 
PRIEMYSELNÉHO 
VLASTNÍCTVA 

      SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  6 
                     2. jún 2020 
 
 
 
 
 
 
        Vydáva: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 
ISSN 2453-7551       Švermova 43, 974 04  Banská Bystrica 4, tel.: 048/43 00 272. 
 



OBSAH 
 

 
Zverejnené patentové prihlášky ...........................................................................................................................................     9 
Udelené patenty ...................................................................................................................................................................   15 
Európske patenty .................................................................................................................................................................   21 
Dodatkové ochranné osvedčenia  ........................................................................................................................................   82 
Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov .............................................................................................................................   89 
Zapísané úžitkové vzory ...................................................................................................................................................... 103 
Zapísané dizajny .................................................................................................................................................................. 114 
Zverejnené prihlášky ochranných známok .......................................................................................................................... 128 
Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky ......................................................................................... 195 
Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky ......................................................................................... 211 
Obnovené ochranné známky ............................................................................................................................................... 218 
Prevody ochranných známok .............................................................................................................................................. 274 
Zmeny v údajoch o majiteľoch ochranných známok ........................................................................................................... 278 
 
 
 
 
INHALT 
 
Veröffentlichung der Patentanmeldungen ...........................................................................................................................     9 
Erteilte Patente ....................................................................................................................................................................   15 
Europäische Patente ............................................................................................................................................................   21 
Ergänzende Schutzzertifikate  .............................................................................................................................................   85 
Veröffentlichte Gebrauchsmuster ........................................................................................................................................   89 
Eingetragene Gebrauchsmuster ........................................................................................................................................... 103 
Eingetragene Designs .......................................................................................................................................................... 114 
Veröffentlichte Markenanmeldung...................................................................................................................................... 128 
Eingetragene Marken ohne Änderung nach der Veröffentlichung der Anmeldung ............................................................. 195 
Eingetragene Marken mit Änderung nach der Veröffentlichung der Anmeldung ............................................................... 211 
Erneuerte Marken ................................................................................................................................................................ 218 
Markenübertragungen ......................................................................................................................................................... 274 
Änderungen in Angaben über die Markeninhaber ............................................................................................................... 278 
 
 
 
 
 
CONTENTS 
 
Publication of Patent Applications ......................................................................................................................................     9 
Granted Patents ...................................................................................................................................................................   15 
European Patents .................................................................................................................................................................   21 
Supplementary Protection Certificates  ...............................................................................................................................   85 
Publication of Utility Model Applications ..........................................................................................................................   89 
Registered Utility Models ................................................................................................................................................... 103 
Registered Designs .............................................................................................................................................................. 114 
Published Trademark Applications ..................................................................................................................................... 128 
Registered Trademarks without Modification after Publishing of the Application ............................................................. 195 
Registered Trademarks with Modification after Publishing of the Application .................................................................. 211 
Renewal Trademarks ........................................................................................................................................................... 218 
Transfers of Trademarks ..................................................................................................................................................... 274 
Modification of Data of Trademark Holders ....................................................................................................................... 278 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Česko 
 
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 
EU Európska únia 
 
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, Čína 
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 Severné Macedónsko 
ML Mali 
MM Mjanmarsko 
MN Mongolsko 
MO Macao, Čína 
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 Eswatini 
 
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) 
 
  77-2018 G06F 17/00 
113-2018 E04F 19/00 
119-2018 E02F  3/00 
124-2018 G06F  3/00 
126-2018 A61B  1/00 

130-2018 G06K  9/00 
131-2018 G01N  3/00 
132-2018 H04N  5/00 
133-2018 F42C 11/00 
134-2018 H04N  5/00 

    136-2018 E04F 17/00 
    137-2018 B60W 20/00 
50058-2018 B29C 70/00 
50050-2019 B64D 45/00 
50065-2019 G05B  1/00 

50066-2019 G05B  1/00 
50014-2020 F42B 12/00 

 
 

(51) A61B 1/00, G01N 21/00 
(21) 126-2018 
(22) 12.11.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; Univer-

zita Komenského v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD., Žilina, SK; 

Bánovčin Peter, MUDr., PhD., Žilina, SK; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Prehĺtací kapsulový endoskop 
(57) Prehĺtací kapsulový endoskop obsahuje kapsulu 

(1) tvaru modifikovaného zrezaného kužeľa s du-
tinou, v ktorej je vložený endoskopický modul 
(A), ktorý obsahuje optický vstup na prenos dát 
tvorený optickou sústavou (7) napojenou na zob-
razovaciu kameru (3) a zobrazovacia kamera (3) je 
na druhej strane napojená na plošný spoj (5), op-
tická sústava (7) má po bokoch umiestnené osvet-
ľovacie diódy (4), ku ktorým je tekutým epoxidom 
prilepený epoxidový polymérny valec (11), na 
plošný spoj (5) sú pripojené spájkovaním pomo-
cou elektricky vodivých spojov (6) elektrické vo-
diče (9), ktoré sú vložené do dielektrickej ochran-
nej trubičky (10) a sú vyvedené z plošného spoja 
(5) endoskopického modulu (A), medzi optickou 
sústavou (7), zobrazovacou kamerou (3), epoxido-
vým polymérnym valcom (11) a osvetľovacími 
diódami (4) je vzduchová medzera (8) a zvyšok 
dutiny vnútri kapsuly (1) je vyplnený vytvrdeným 
dielektrickým polymérom (2), pričom zrezaný ku-
žeľ kapsuly (1) je modifikovaný tak, že plocha 
podstavy kužeľa, na ktorej sa nachádza optický 
vstup kapsuly (1), je väčšia ako plocha opačnej 
podstavy kužeľa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

(51) B29C 70/00, E04C 5/00 
(21) 50058-2018 
(22) 18.10.2018 
(71) Budáč Peter, Detva, SK; 
(72) Budáč Peter, Detva, SK; Budáč Peter, Detva, SK; 
(54) Zariadenie na ohýbanie najmä kompozitných 

tyčí 
(57) Zariadenie na ohýbanie najmä kompozitných tyčí 

je charakterizované tým, že na pojazdovej dráhe 
(2) je posuvne pomocou stojok (3) upevnený na-
víjací bubon (4), na stojky (3) sú otočne pripev-
nené držiaky (5) bubna (4), kde tieto držiaky (5) 
sú vzájomne spojené minimálne jedným drážko-
vaným hriadeľom (6), pričom počet drážkova-
ných hriadeľov (6) je závislý od požadovaného 
tvaru navinutej tyče (1) a dĺžka drážkovaných 
hriadeľov (6) je závislá od dĺžky navíjanej tyče 
(1), na pojazdovej dráhe (2) je umiestnená po-
honná jednotka (7), ktorá je prepojená s navíja-
cím bubnom (4), na zabezpečenie pohybu navíja-
cieho bubna (4) po posuvnej dráhe (2), potom na 
jednej zo stojok (3) je umiestnený rotačný pohon 
(8), ktorý je prepojený s držiakom (5) cez spojku 
a/alebo prevodovku na rotačný pohyb navíjacie-
ho bubna (4), na držiakoch (5) sú drážkované 
hriadele (6) upevnené pomocou prípravkov (9), 
drážkovaný hriadeľ (6) má prvok (10) na upev-
nenie navíjanej tyče (1) a drážky s polomerom 
zodpovedajúcim priemeru navíjanej tyče (1), pri-
čom pred držiakom (5) je umiestnený napinák 
(13) spodných vlákien. 

 
 

 
 
 

(51) B60W 20/00, B60L 50/00, B60K 6/00 
(21) 137-2018 
(22) 28.11.2018 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Dobruc-

ký Branislav, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; Kaščák 
Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; 
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(54) Modifikované zapojenie striedavého prenosu 
výkonu hybridného elektrického vozidla 

(57) Modifikované zapojenie striedavého prenosu vý-
konu hybridného elektrického vozidla pozostáva 
zo skupiny zariadení, ktorá je tvorená jedným spa-
ľovacím motorom (1), ktorý poháňa elektrický ge-
nerátor (2), a dvomi trakčnými elektromotormi – 
ľavým trakčným elektromotorom (7) a pravým 
trakčným elektromotorom (8), ktoré sú paralelne 
napájané cez konfiguračný blok (3). Výkon je do-
dávaný z dvoch zdrojov. Jedným zdrojom je elek-
trický generátor (2), druhým zdrojom je trakčná 
batéria (4). Napätia z týchto zdrojov sú pre potreby 
záťaže vhodne upravované v hlavnom trakčnom 
meniči (5) a pomocnom trakčnom meniči (6). Ria-
denie celého systému zabezpečuje riadiaci systém 
(9), ktorý sníma parametre elektrického generátora 
(2), trakčnej batérie (4), hlavného trakčného meni-
ča (5), pomocného trakčného meniča (6), ľavého 
trakčného elektromotora (7), pravého trakčného 
elektromotora (8) a na základe požiadaviek riadi 
spaľovací motor (1), konfiguračný blok (3), hlavný 
trakčný menič (5) a pomocný trakčný menič (6). 

 

  
 
 

(51) B64D 45/00, B64F 5/00, B64C 25/00, G05B 23/00 
(21) 50050-2019 
(22) 30.11.2018 
(67) 50126-2018 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Szabo Stanislav, Dr. h. c. doc. Ing., PhD., MBA, 

LL.M., Košice, SK; Matisková Darina, Ing., PhD., 
MBA, Prešov, SK; Balara Milan, doc. Ing., PhD., 
Prešov, SK; 

(54) Optoelektronický vizuálny systém monitorova-
nia stavu podvozka lietadla 

(57) Optoelektronický vizuálny systém monitorovania 
stavu podvozka lietadla je tvorený drakom lietadla 
(1) s prednou časťou (2) podvozka a zadnou čas-
ťou (3) podvozka. K spodku lietadla (1) je pripev-
nená kamera (4), ktorá je káblom (5) spojená s mo-
nitorom (6) umiestneným v riadiacej kabíne lie-
tadla (1). 

 
 

 
 
 
 

(51) E02F 3/00 
(21) 119-2018 
(22) 22.10.2018 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Gulan Ladislav, prof. Ing., PhD., Lubina, SK; 

Mazurkievič Izidor, doc. Ing., CSc., Zvolen, SK; 
(54) Upínací mechanizmus nástrojov pracovných 

strojov 
(57) Upínací mechanizmus pracovných nástrojov zem-

ného stroja je tvorený telesom (1), medzi ktorého 
bočnými stenami je uložený ovládací prostriedok 
(8) a pružinové mechanizmy (9), ktoré sú prvým 
čapom (57) ovládacieho prostriedku (8) spojené so 
závesom (5) a druhým čapom (65) ovládacieho 
prostriedku (8) sú spojené s pridržiavačom (6). 
Pritom je ešte tvorený západkou (7) s čapom (71) 
západky (7) tak, že západka (7) sa opiera o záves 
(5), pričom je spojená spojovacím čapom (73)  
s ťahadlom (72) západky (7), ktoré je spojené  
s čapom (65) ovládacieho prostriedku (8) ulože-
nom v pridržiavači (6). 

  
 
 

(51) E04F 17/00, F21V 33/00, F24F 13/00 
(21) 136-2018 
(22) 26.11.2018 
(71) Rešovský Jozef, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Rešovský Jozef, Ing., Bratislava, SK; 
(74) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Integrovaný prvok s chladením 
(57) Integrovaný prvok s chladením pozostáva z výus- 

tku vetracieho vzduchu (1), aspoň jedného chlade-
ného modulu (3) a deflektora (2), pričom deflektor 
(2) rozdeľuje integrovaný prvok s chladením na 
oddelenú časť vzduchu (A), na oddelenú časť chla-
dených modulov (B) a na oddelenú časť elektric-
kého vedenia (C) tak, že z jednej strany deflektora 
(2) je umiestnená základňa chladeného modulu (3) 
a prúd vetracieho vzduchu (1) obteká deflektor (2) 
z opačnej strany; a deflektor (2) je vytvorený  
z teplovodivého materiálu. 
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(51) E04F 19/00, E04F 17/00, H02G 3/00 
(21) 113-2018 
(22) 1.10.2018 
(71) Kuruc Zdenko, Hlohovec, SK; Šarmír Lukáš, Cí-

fer, SK; 
(72) Kuruc Zdenko, Hlohovec, SK; Šarmír Lukáš, Cí-

fer, SK; 
(74) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Inštalačná plastová lišta/žľab na inštalačné 

vedenia 
(57) Inštalačná plastová lišta/žľab na inštalačné vedenia 

tvorená tenkostenným poddajným skeletom je rie-
šená tak, že skelet má jedno axiálne rozdelenie (1) 
medzi dvoma ramenami (2). Axiálne rozdelenie 
(1) medzi dvoma ramenami (2) je symetrické ale-
bo asymetrické. Axiálne rozdelenie (1) medzi 
dvoma ramenami (2) môže mať priliehajúcu doty-
kovú priamku. V inom prípade asymetrické axiál-
ne rozdelenie (1) medzi dvoma ramenami (2), kde 
jedno je priame a druhé je zalomené, je tvorené 
klipom, pričom druhé zalomené rameno (2) môže 
mať v svojom zalomení axiálne zoslabenie (3). 

 

  
 
 

(51) F42B 12/00, F42B 30/00 
(21) 50014-2020 
(22) 28.11.2018 
(67) 50121-2018 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Szabo Stanislav, Dr. h. c. doc. Ing., PhD., MBA, 

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

(54) Prebíjací projektil s vnútorným impaktorom 
(57) Prebíjací projektil s vnútorným impaktorom je tvo-

rený telesom (2), do ktorého prednej časti je nasu-
nutá špička (1) a do dutej zadnej časti telesa (2) je 
zasunutý impaktor (3), v ktorom je umiestnená 
výplň imapaktora (4). Impaktor (3) je pevne spo-
jený s dnom (5), ktoré je pevne zasunuté do telesa 
(2). Technické riešenie je možné použiť ako sú-
časť munície pre ručné, letecké a delostrelecké vo-
jenské strelné zbrane a tiež na lovecké a záchra-
nárske účely, napr. na uvoľňovanie lavín a ďalšie 
iné aplikácie. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) F42C 11/00 
(21) 133-2018 
(22) 22.11.2018 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

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

Szabová Zuzana, Ing., PhD., Trnava, SK; Marô-
nek Milan, prof. Ing., PhD., Trnava, SK; Václav 
Štefan, doc. Ing., PhD., Trnava, SK; Balog Karol, 
prof. Ing., PhD., Ivanka pri Dunaji, SK; Bárta Jo-
zef, Ing., PhD., Trnava, SK; 

(54) Zapojenie ovládania na aktiváciu a časovanie 
zapálenia pyrotechnického palníka 

(57) Navrhované riešenie zapojenia ovládania na ak-
tiváciu a časovanie zapálenia pyrotechnického 
palníka umožňuje meniť časové intervaly spúš-
ťania zapálenia palníka (FH1) a ďalších zariade-
ní. Energia na zapálenie palníka (FH1) sa získava 
vybíjaním vysokokapacitného elektrolytického 
kondenzátora (C1), preto je možné patent využiť 
na akýkoľvek druh palníkov (FH1) alebo rozbu-
šiek. Vybíjanie vysokokapacitného kondenzátora 
(C1) zaisťuje rýchlu aktiváciu palníka (FH1) do  
5 ms. Ovládanie ďalších zariadení je možné pri-
spôsobiť podľa ich individuálnych požiadaviek 
na napájanie. Základom systému sú prvé a druhé 
presné polovodičové dvojpólové oneskorovacie 
relé (RT3 a RT4), ktoré využívajú funkciu ones-
koreného zopnutia prvých a druhých kontaktov 
(P1 a P2) na svojich póloch, pričom prvé onesko-
rovacie relé (RT3) riadi spínanie obvodu palníka 
(FH1) a druhé oneskorovacie relé (RT4) riadi 
obvod ďalšieho prídavného zariadenia (V1). Dô-
ležitú funkciu plnia aj prvé elektromagnetické 
časové relé (RT1) s prvými časovými kontaktmi 
(Rel1) a druhými časovými kontaktmi (Rel2), 
kde na prvé časové kontakty (Rel1) je pripojené 
primárne vinutie transformátora (TR1). Za dvoj-
cestným usmerňovačom s diódami (D1 až D4) na 
sekundárnom vinutí transformátorom (TR1), na-
bíjacím odporom (R4) a vysokokapacitným kon-
denzátorom (C1) je cez výkonovú vetvu aktivač-
ného polovodičového relé (SSR1) pripojený pal-
ník (FH1). 
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(51) G01N 3/00 
(21) 131-2018 
(22) 19.11.2018 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Peciar Peter, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; Pe-

ciar Marián, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Fe-
kete Roman, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; 

(54) Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťa-
hu a meranie pevnosti tabliet v ťahu 

(57) Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťahu  
a meranie pevnosti tabliet v ťahu pozostáva z dvoch 
telies (3) na uchytenie tablety (5) a dvoch sťaho-
vacích matíc (4) s vnútornou kužeľovou plochou. 
Zadná časť telesa (3) na uchytenie tablety (5) má 
úchytný mechanizmus do meracieho zariadenia. 
Telesá (3) na uchytenie tablety (5) sú orientované 
k sebe. Úchytný mechanizmus do meracieho za-
riadenia je tvorený priebežným radiálnym otvorom 
v telese (3) na uchytenie tablety (5), držiakom (1) 
s priebežným radiálnym otvorom a zabezpečova-
cím čapom (2). 

 

  
 
 

(51) G05B 1/00 
(21) 50065-2019 
(22) 28.11.2018 
(67) 50124-2018 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

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

 
 

(54) Zariadenie na riadenie integrovaného pohonu 
na báze fluidných svalov 

(57) Zariadenie na riadenie integrovaného pohonu na 
báze fluidných svalov pozostáva zo zdroja (1) 
konštantného signálu, zdroja (2) referenčného sig-
nálu, diferenčného člena (3), porovnávacieho čle-
na (4), bloku (5) vstupno/výstupného rozhrania, 
regulátora (6) tlaku I, regulátora (7) tlaku II, zdroja 
(8) a pohonu (9). 

 

  
 
 

(51) G05B 1/00 
(21) 50066-2019 
(22) 28.11.2018 
(67) 50123-2018 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

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

(54) Zariadenie na reguláciu uhla natočenia integ-
rovaného pohonu s fluidnými svalmi reguláto-
rom s inverznou nelinearitou 

(57) Zariadenie na reguláciu uhla natočenia integrova-
ného pohonu s fluidnými svalmi regulátorom s in-
verznou nelinearitou pozostáva zo zdroja (1) refe-
renčného signálu, diferenčného člena (2), PID re-
gulátora (3), člena inverznej funkcie (4), bloku (5) 
vstupno/výstupného rozhrania, regulátora (6) tlaku 
I, regulátora (7) tlaku II, zdroja (8), pohonu (9)  
a inkrementálneho snímača (10). 

 

  
 
 

(51) G06F 3/00 
(21) 124-2018 
(22) 6.11.2018 
(71) Voronič Maroš, Michalovce, SK; 
(72) Voronič Maroš, Michalovce, SK; 
(54) Počítačový netopier 
(57) Počítačový netopier pozostáva z kovovej vertikál-

nej roviny (1), ktorá je pripevnená pomocou upí-
nacích prvkov na stoličku a na spodnej strane ma 
mantinel (3). Magnetický medzikus (2) je pripev-
nený na spodnú stranu počítačovej myši a zabez-
pečuje jej polohu na kovovej vertikálnej rovine (1). 
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(51) G06F 17/00, G06F 111/00 
(21) 77-2018 
(22) 15.8.2018 
(71) Sobota Branislav, doc. Ing., PhD., Kysak, SK; Gu-

zan Milan, doc. Ing., PhD., Košice, SK; 
(72) Sobota Branislav, doc. Ing., PhD., Kysak, SK; Gu-

zan Milan, doc. Ing., PhD., Košice, SK; 
(54) Riadenie virtuálneho prostredia virtuálno-re-

alitnej jaskyne s využitím chaosu 
(57) Virtuálno-realitné pracovisko je štandardne reali-

zované virtuálno-realitnou jaskyňou (1) s jej pripo-
jeným výpočtovým systémom (2) s nainštalova-
ným softvérom a pripojenými štandardnými sní-
mačmi (najmä polohy a pohľadu používateľa vir-
tuálno-realitnej jaskyne (1)) a efektormi (3). Po- 
užívateľ sa nachádza vnútri virtuálno-realitnej jas-
kyne (1) a prežíva v nej generované virtuálne pros- 
tredie. Riadenie virtuálno-realitnej jaskyne (1) vrá-
tane virtuálnej scény a objektov je realizované 
najmä pripojeným výpočtovým systémom (2) 
a/alebo pomocou snímačov a efektorov (3). Virtuál-
no-realitná jaskyňa (1) najmä pomocou zobrazo-
vačov vplýva na používateľa vytvorením virtuál-
neho prostredia. Riadenie prostredia a generované 
virtuálne prostredie (virtuálny svet, scéna, objekty) 
oproti štandardnému spôsobu je navyše ovplyvne-
né pripojeným Chuaovým obvodom, resp. ob-
vodmi (4), ktorý generuje náhodný (chaotický) 
signál. Pripojenie obvodu je štandardným káblo-
vým alebo bezdrôtovým pripojením (bluetooth, 
Wi-Fi). Výstupný signál Chuaovho obvodu (4) mô-
že byť modifikovaný implementovanými senzo-
rickými prvkami (napr. termistor, magnetorezistor, 
fotorezistor, tenzometer) v Chuaovom obvode. Umies-
tnenie príslušných senzorických prvkov môže byť 
buď v priestoroch virtuálno-realitnej jaskyne (1), 
ale aj mimo nej, prípadne na používateľovi (napr. 
môže sa snímať teplota tela používateľa alebo vo-
divosť jeho pokožky). Tak sa vytvára v priestore 
virtuálno-realitnej jaskyne (1) omnoho imersívnej-
ší pocit z virtuálneho sveta ako v prípade štan-
dardne generovaných scén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) G06K 9/00, G07C 1/00 
(21) 130-2018 
(22) 19.11.2018 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

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

SK; Pivarčiová Elena, doc. Mgr., PhD., Zvolen, 
SK; Kuric Ivan, prof. Dr. Ing., Žilina, SK; Karrach 
Ladislav, Ing., Kremnica, SK; Wiecek Dariusz, 
Dr. Ing., Świętoszówka, PL; 

(54) Automatizovaný systém na zaznamenávanie prí-
tomnosti osôb 

(57) Automatizovaný systém na zaznamenávanie prí-
tomnosti osôb pozostáva z kamery (2) na zazna-
menávanie tvárí a z bloku na identifikáciu tvárí 
(3), ktorý je prepojený s blokom databázy zná-
mych tvárí (4) aj s blokom databázy nerozpozna-
ných tvárí (6) a tieto sú prepojené s prezenčnou 
listinou prítomných osôb (8). 

 

  
 
 

(51) H04N 5/00, H04N 13/00, G03B 37/00 
(21) 132-2018 
(22) 22.11.2018 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

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

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

rovinného usporiadania kamier pozostáva z nosnej 
konštrukcie pravidelného horizontálneho mnohou-
holníka (1), pričom v každom vrchole pravidelné-
ho horizontálneho mnohouholníka (1) je umies-
tnené 360° kamerové hniezdo (2), ktorého počet  
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 kamier (3) sa volí tak, aby kamerové hniezdo (2) 

poskytovalo kvalitný 360° pohľad vo vertikálnom 
smere. Os otáčania pohľadu 360° kamerového hniez-
da (2) prechádza stredom pravidelného horizontál-
neho mnohouholníka (1). Výstupy kamier (3) z 360° 
kamerových hniezd (2) sú pripojené na komunikač-
ný kanál. Pravidelným horizontálnym mnohouhol-
níkom (1) je napríklad šesťuholník so šiestimi ka-
merami (3) v každom 360° kamerovom hniezde (2). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51) H04N 5/00, H04N 13/00, G03B 37/00 
(21) 134-2018 
(22) 22.11.2018 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

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

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

priestorového usporiadania kamier pozostáva z nos-
nej konštrukcie pravidelného mnohostena (1), pri-
čom vo vrcholoch pravidelného mnohostena (1) je 
umiestnené 360° kamerové hniezdo (2), ktorého po-
čet kamier (3) je násobkom počtu hrán vrcholu 
mnohostena (1). Os otáčania pohľadu 360° kamero-
vého hniezda (2) prechádza stredom pravidelného 
mnohostena (1). 

 

  
 
 

 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A61B  1/00      126-2018 
B29C 70/00  50058-2018 
B60W 20/00      137-2018 
B64D 45/00  50050-2019 
E02F  3/00      119-2018 

E04F 17/00      136-2018 
E04F 19/00      113-2018 
F42B 12/00  50014-2020 
F42C 11/00      133-2018 
G01N  3/00      131-2018 

G05B  1/00  50065-2019 
G05B  1/00  50066-2019 
G06F  3/00      124-2018 
G06F 17/00        77-2018 
G06K  9/00      130-2018 

H04N  5/00  132-2018 
H04N  5/00  134-2018 
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) 
 
288758 C21C  5/00 
288759 B01D  3/00 
288760 C22C 38/00 

288761 E03F  5/00 
288762 B22F  3/00 

 
 

(51) B01D 3/00, F25J 3/00 
(11) 288759 
(21) 66-2017 
(22) 17.7.2017 
(40) 4.2.2019 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Kabát Juraj, Ing., Jelenec, SK; Gužela Štefan, doc. 

Ing., PhD., Senec, SK; Peciar Peter, Ing., PhD., 
Bratislava, SK; Kotora Peter, Mgr., PhD., Micha-
lovce, SK; Macho Oliver, Ing., Beluša, SK; 

(54) Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a re-
ktifikačná kolóna 

 
 

(51) B22F 3/00, C22C 45/00 
(11) 288762 
(21) 50045-2014 
(22) 13.12.2011 
(40) 3.9.2015 
(73) Fyzikálny ústav SAV, Bratislava, SK; Centrum 

vedecko-technických informácií SR, Bratislava, SK; 
(72) Švec Peter, Ing., DrSc., Bratislava, SK; Janičkovič 

Dušan, RNDr., Bratislava, SK; Halász Michal, Bra-
tislava, SK; Švec Peter, Ing., Bratislava, SK; Hoško 
Jozef, Ing., Košariská, SK; 

(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(86) PCT/SK2011/000025 
(87) WO2013/089651 
(54) Viacvrstvové pásy na báze zliatin kovov a spô-

sob ich výroby 
 
 

(51) C21C 5/00, C22B 7/00, C21C 7/00, C21B 3/00, 
 C21B 13/00 
(11) 288758 
(21) 5049-2015 
(22) 2.7.2014 
(31) PV 2013-531 
(32) 8.7.2013 
(33) CZ 
(40) 1.4.2016 
(73) ECOFER, s.r.o., Třinec - Dolní Líštná, CZ; 
(72) Raclavský Milan, Ostrava - Poruba, CZ; 
(74) Pílnik Róbert, Mgr., Žiar nad Hronom, SK; 
 
 

(86) PCT/CZ2014/000075 
(87) WO2015/003669 
(54) Tavivo na aglomeráciu, spôsob výroby taviva, 

aglomeračná zmes na výrobu aglomerátu a po-
užitie trosky sekundárnej metalurgie ako ta-
viva na prípravu aglomeračnej zmesi 

 
 

(51) C22C 38/00 
(11) 288760 
(21) 90-2015 
(22) 16.11.2015 
(40) 2.6.2017 
(73) Ústav materiálového výskumu SAV, Košice, SK; 
(72) Kováč František, RNDr., CSc., Košice, SK; Petrysh-

ynets Ivan, Mgr., PhD., Košice, SK; 
(54) Vysokopevná izotropná elektrotechnická oceľ 

s kompozitnou mikroštruktúrou 
 
 

(51) E03F 5/00 
(11) 288761 
(21) 50001-2017 
(22) 19.1.2017 
(31) A 50024/2016 
(32) 20.1.2016 
(33) AT 
(40) 5.2.2018 
(73) HL Hutterer & Lechner GmbH, Himberg bei Wien, 

AT; 
(72) Schütz Christoph, Schwechat, AT; 
(74) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Dažďový vpust 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) 
 
B01D  3/00  288759 
B22F  3/00  288762 
C21C  5/00  288758 

C22C 38/00  288760 
E03F  5/00  288761
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FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) (21) (21) (21) 
 
47-2016 
47-2016 
78-2016 

85-2016 
85-2016 
91-2016 

  91-2016 
102-2016 
102-2016 

50075-2016 
      13-2017 
50025-2017 

 
 
 
 
FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) 
 
      84-2015 
50002-2015 
50068-2017 
      17-2019 
 
 
 
 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
284375 25.04.2020 
284847 20.04.2020 
285140 11.04.2020 

285415 26.04.2020 
286314 12.04.2020 
 

286363 14.04.2020 
287052 12.04.2020 
 

287099 12.04.2020 
287869 26.04.2020 

 
 
 
 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
287066 28.09.2019 
287370 25.09.2019 
287457 03.09.2019 

287505 21.09.2019 
287845 18.09.2019 
288078 26.09.2019 

288245 03.09.2019 
288335 12.09.2019 
 

288627 11.09.2019 
288632 24.09.2019 

 
 
 
 
PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
 
 

(11) 287609 
(21) 242-2003 
(73) Secura Bio, Inc., Henderson, Nevada, US; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 NOVARTIS AG, Basel, CH; 
 Dátum zápisu do registra: 11.5.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

EURÓPSKE PATENTY 
S URČENÍM PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (európske patenty) 19 
 
 

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 
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SC4A Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
E 33564 A61K 31/00  
E 33565 C02F 11/00  
E 33566 C23C 18/00  
E 33567 A61K  9/00  
E 33568 A61K 38/00  
E 33569 A61K 38/00  
E 33570 B24B 39/00  
E 33571 C07D 403/00  
E 33572 C07D 413/00  
E 33573 A01N 43/00  
E 33574 C07K 16/00  
E 33575 C07D 513/00  
E 33576 F04B 39/00  
E 33577 F24S 10/00  
E 33578 C07D 405/00  
E 33579 H04N 19/00  
E 33580 B61B 12/00  
E 33581 A61K 38/00  
E 33582 C07D 277/00  
E 33583 A61K 31/00  
E 33584 A61K 31/00  
E 33585 A61K  9/00  
E 33586 C03C 13/00  
E 33587 C07K  7/00  
E 33588 C02F 11/00  
E 33589 B29L 12/00  
E 33590 C07K 16/00  
E 33591 A61K  9/00  
E 33592 E04F 21/00  
E 33593 B65D 17/00  
E 33594 A61K 31/00  
E 33595 A61P  7/00  
E 33596 C02F  1/00  
E 33597 C21D  8/00  
E 33598 A01K 67/00  
E 33599 C05F 17/00  
E 33600 A47B 95/00  
E 33601 A61K 31/00  
E 33602 B44C  5/00  
E 33603 F27D  3/00  
E 33604 A41D 19/00  
E 33605 C21D  8/00  
E 33606 B23K 26/00  
E 33607 H05B  3/00  
E 33608 A61L 27/00  
E 33609 A61K 39/00  
E 33610 C12P 21/00  
E 33611 B29D 30/00  
E 33612 B22F  1/00  
E 33613 A61F  2/00  
E 33614 C09K  3/00  
E 33615 F04B 39/00  
E 33616 G05B 19/00  
E 33617 B29B 17/00  
E 33618 C07K 16/00  
E 33619 E04H  9/00  
E 33620 F16B 12/00  
E 33621 H05B  1/00  
E 33622 C12N 15/00  
E 33623 B05B  5/00  
E 33624 H01Q 21/00  
E 33625 A61K 38/00  
E 33626 F04B 39/00  

E 33627 F04B 39/00  
E 33628 A01B 29/00  
E 33629 F26B 17/00  
E 33630 C04B 41/00  
E 33631 C12N 15/00  
E 33632 A61K  6/00  
E 33633 A61K 38/00  
E 33634 A61Q 15/00  
E 33635 B23K 35/00  
E 33636 G08C 17/00  
E 33637 C21D  1/00  
E 33638 A01N 37/00  
E 33639 A62B 35/00  
E 33640 C07D 251/00  
E 33641 B60L 53/00  
E 33642 C07D 413/00  
E 33643 B05D  7/00  
E 33644 B60B 23/00  
E 33645 E04H  4/00  
E 33646 H04L 29/00  
E 33647 H02K  3/00  
E 33648 B23K 26/00  
E 33649 B27N  1/00  
E 33650 D01F  6/00  
E 33651 C08L  9/00  
E 33652 C07K  1/00  
E 33653 F27D  1/00  
E 33654 F16L 53/00  
E 33655 C07D 261/00  
E 33656 C07H 19/00  
E 33657 C07D 498/00  
E 33658 H02G  3/00  
E 33659 A41D  1/00  
E 33660 H02M  5/00  
E 33661 A61K  8/00  
E 33662 C07K 14/00  
E 33663 B65D  5/00  
E 33664 A61K 31/00  
E 33665 F16C 17/00  
E 33666 A23D  7/00  
E 33667 F24H  1/00  
E 33668 G01N 35/00  
E 33669 G01N 15/00  
E 33670 C07D 403/00  
E 33671 B29C 45/00  
E 33672 A61K  9/00  
E 33673 C12N 15/00  
E 33674 C09C  1/00  
E 33675 H01J 37/00  
E 33676 E06B  7/00  
E 33677 A61K 39/00  
E 33678 F24H  9/00  
E 33679 C07D 403/00  
E 33680 C04B  7/00  
E 33681 A61K 31/00  
E 33682 B21D  7/00  
E 33683 C07D 401/00  
E 33684 C12N 15/00  
E 33685 C07C 49/00  
E 33686 A61K  9/00  
E 33687 B32B 17/00  
E 33688 C03B 35/00  
E 33689 A61K 38/00  

E 33690 C12Q  1/00  
E 33691 F16D 69/00  
E 33692 B61D  3/00  
E 33693 F28F 19/00  
E 33694 C07K 16/00  
E 33695 C07D 491/00  
E 33696 A61K 39/00  
E 33697 C07D 471/00  
E 33698 A61L 27/00  
E 33699 A61F  2/00  
E 33700 B05B 12/00  
E 33701 A61K  9/00  
E 33702 B60H  1/00  
E 33703 B60C  1/00  
E 33704 C01F 11/00  
E 33705 H04N 19/00  
E 33706 A01G  9/00  
E 33707 A63F  5/00  
E 33708 C04B  7/00  
E 33709 G21F  7/00  
E 33710 C07C 319/00  
E 33711 B28B 19/00  
E 33712 C07D 401/00  
E 33713 G10L 19/00  
E 33714 A61K 39/00  
E 33715 B23K 20/00  
E 33716 A61Q 17/00  
E 33717 B63B 35/00  
E 33718 C09D 123/00  
E 33719 C21D  9/00  
E 33720 B29D 30/00  
E 33721 A61K 31/00  
E 33722 A24F 47/00  
E 33723 A61K 39/00  
E 33724 D21H 27/00  
E 33725 A61K 49/00  
E 33726 F03D  1/00  
E 33727 A61K  9/00  
E 33728 A61K 31/00  
E 33729 B01J  2/00  
E 33730 A61K 48/00  
E 33731 A61M 15/00  
E 33732 A01N 25/00  
E 33733 A61K 39/00  
E 33734 H04L  1/00  
E 33735 A61D  7/00  
E 33736 C07D 487/00  
E 33737 C07K 14/00  
E 33738 C07K 16/00  
E 33739 F17C  3/00  
E 33740 B22D 41/00  
E 33741 E21B 17/00  
E 33742 B01D 71/00  
E 33743 C07C 315/00  
E 33744 A61K 47/00  
E 33745 F26B  5/00  
E 33746 A61K 39/00  
E 33747 G01R 31/00  
E 33748 G01N 21/00  
E 33749 C08L 23/00  
E 33750 C12N 15/00  
E 33751 C07D 213/00  
E 33752 C01B 25/00  

E 33753 C07K 14/00  
E 33754 B05C  5/00  
E 33755 C04B 28/00  
E 33756 C07K  1/00  
E 33757 C12N  9/00  
E 33758 F41A  9/00  
E 33759 A23L 33/00  
E 33760 B05D  3/00  
E 33761 A61K 31/00  
E 33762 H03M  7/00  
E 33763 C07D 405/00  
E 33764 C12P 11/00  
E 33765 A41D 13/00  
E 33766 F21S  8/00  
E 33767 A61K 39/00  
E 33768 C07K 14/00  
E 33769 A61K 38/00  
E 33770 C23C 16/00  
E 33771 C07D 498/00  
E 33772 G07C 15/00  
E 33773 E06B  7/00  
E 33774 A01N 25/00  
E 33775 C09K  5/00  
E 33776 C07D 213/00  
E 33777 E01C 23/00  
E 33778 C07D 495/00  
E 33779 C07D 487/00  
E 33780 A01C  1/00  
E 33781 A61K  8/00  
E 33782 B01F  3/00  
E 33783 A01N 37/00  
E 33784 A61K 31/00  
E 33785 B21D 47/00  
E 33786 F04D 25/00  
E 33787 B26F  1/00  
E 33788 H04L 29/00  
E 33789 C07D 401/00  
E 33790 B22D 41/00  
E 33791 A61K 39/00  
E 33792 A61K 47/00  
E 33793 C07F  9/00  
E 33794 C12N  1/00  
E 33795 G06F  9/00  
E 33796 G01K  1/00  
E 33797 B22C  9/00  
E 33798 F16H  3/00  
E 33799 F28D  9/00  
E 33800 A61K 39/00  
E 33801 C08L 23/00  
E 33802 A61K  9/00  
E 33803 C07K 14/00  
E 33804 H04N 19/00  
E 33805 F04B 39/00  
E 33806 F26B 13/00  
E 33807 H02B  1/00  
E 33808 A61K 31/00  
E 33809 A61F  2/00  
E 33810 A61F  2/00  
E 33811 C09D 123/00  
E 33812 A61P 31/00  
E 33813 A01G  9/00  
E 33814 A41D 27/00  
E 33815 C07H  1/00  
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(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
E 33816 B29D 30/00  
E 33817 C12Q  1/00  
E 33818 B22D 11/00  
E 33819 A61K 31/00  
E 33820 B60J  1/00  
E 33821 H04N 19/00  
E 33822 H04N 19/00  
E 33823 C07K 16/00  
E 33824 B01D 19/00  
E 33825 A01N 47/00  
E 33826 A61K 38/00  
E 33827 C07D 413/00  
E 33828 B22D 11/00  
E 33829 F16F  9/00  
E 33830 A61J  1/00  

E 33831 A61K 38/00  
E 33832 D21F  1/00  
E 33833 A61K 31/00  
E 33834 A21B  1/00  
E 33835 B22D 17/00  
E 33836 B22D 41/00  
E 33837 A61K 36/00  
E 33838 E04D 13/00  
E 33839 A61K  9/00  
E 33840 H02B  1/00  
E 33841 B61B 12/00  
E 33842 H04N 19/00  
E 33843 A61K 38/00  
E 33844 F02M 25/00  
E 33845 A61K 35/00  

E 33846 H04N 19/00  
E 33847 B32B  5/00  
E 33848 F16L 37/00  
E 33849 H01Q  7/00  
E 33850 B23P 19/00  
E 33851 A61K 31/00  
E 33852 C07K 16/00  
E 33853 C10G  9/00  
E 33854 F16M 11/00  
E 33855 F23D 14/00  
E 33856 C07D 209/00  
E 33857 C12N 15/00  
E 33858 C07K 16/00  
E 33859 A61G  7/00  
E 33860 H05B  6/00  

E 33861 A01N 41/00  
E 33862 H04N 19/00  
E 33863 G01N 33/00  
E 33864 C04B  7/00  
E 33865 C07K 14/00  
E 33866 C22C 38/00  
E 33867 A61K  9/00  
E 33868 A61K 51/00  
E 33869 A61K 31/00  
E 33870 B29C 39/00  
E 33871 B26F  1/00  
E 33872 B29C 33/00  
E 33873 A61K 31/00  
E 33874 E04B  1/00  
E 33875 A61K  9/00  

 
 
 

(51) A01B 29/00 
(11) E 33628 
(96) 17193088.6, 26.9.2017 
(97) 3300555, 4.12.2019 
(31) 1659462 
(32) 30.9.2016 
(33) FR 
(73) OTICO, Chalmaison, FR;  
(72) PIOU, Denis, Villeblevin, FR;  
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Pneumatický prvok poľnohospodárskeho stroja ob- 

sahujúci pevnú základňu 
 
 

(51) A01C 1/00, A01N 63/00, C12N 1/00 
(11) E 33780 
(96) 05851562.8, 14.11.2005 
(97) 1827074, 8.1.2020 
(31) 20714 
(32) 23.12.2004 
(33) US 
(73) BASF Corporation, Florham Park, NJ, US;  
(72) PEARCE, Jeremy David, Bosham, West Sussex, GB; 

CARPENTER, Mary Ann, Littlehampton, West Sus- 
sex, GB;  

(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
(86) PCT/US2005/041003 
(87) WO 2006/071369 
(54) Zlepšená skladovateľnosť kvapalných bakteriál-

nych očkovacích látok a ich stabilizácia po apliká-
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(11) E 21580 
(97) 2400018, 4.5.2016 
(73) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo, JP;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 4.5.2020 

 
 

(11) E 22367 
(97) 1749027, 10.8.2016 
(73) Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, DE;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Ganymed Pharmaceuticals AG, Mainz, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 4.5.2020 

 
 

(11) E 22367 
(97) 1749027, 10.8.2016 
(73) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo, JP; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 4.5.2020 

 
 

(11) E 23945 
(97) 1807191, 11.1.2017 
(73) INTILION GmbH, Zwickau, DE;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Hoppecke Technologies GmbH & Co. KG, Zwic-

kau, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 27.5.2020 

 
 

(11) E 24409 
(97) 2893083, 9.11.2016 
(73) DELTA BLOC International GmbH, Wöllersdorf- 

-Steinabrückl, AT;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, Wöllersdorf, 

AT;  
 Dátum zápisu do registra: 26.5.2020 
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(11) E 24696 
(97) 2380903, 5.4.2017 
(73) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo, JP; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 4.5.2020 

 
 

(11) E 25182 
(97) 2852408, 17.5.2017 
(73) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo, JP; TRON 

- Translationale Onkologie an der Universitätsme-
dizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz 
gemeinnützige GmbH, Mainz, DE;  

 Predchádzajúci majiteľ: 
 Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, DE; 

TRON - Translationale Onkologie an der Univer-
sitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Univer-
sität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, DE;  

 Dátum zápisu do registra: 4.5.2020 
 
 

(11) E 25492 
(97) 2311879, 21.6.2017 
(73) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo, JP; Johan-

nes Gutenberg-Universität Mainz, vertreten durch 
den Präsidenten, Mainz, DE;  

 Predchádzajúci majiteľ: 
 Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, DE; 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, vertreten 
durch den Präsidenten, Mainz, DE;  

 Dátum zápisu do registra: 4.5.2020 
 
 

(11) E 25492 
(97) 2311879, 21.6.2017 
(73) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo, JP; TRON 

- Translationale Onkologie an der Universitätsme-
dizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz 
gemeinnützige GmbH, Mainz, DE;  

 Predchádzajúci majiteľ: 
 Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo, JP; Johan-

nes Gutenberg-Universität Mainz, vertreten durch 
den Präsidenten, Mainz, DE;  

 Dátum zápisu do registra: 4.5.2020 
 
 

(11) E 27082 
(97) 2125897, 17.1.2018 
(73) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo, JP; Johan-

nes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, DE;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Ganymed Pharmaceuticals GmbH, Mainz, DE; Jo-

hannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 4.5.2020 

 
 

(11) E 27082 
(97) 2125897, 17.1.2018 
(73) Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo, JP; TRON 

- Translationale Onkologie an der Universitätsme-
dizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz 
gemeinnützige GmbH, Mainz, DE;  

 Predchádzajúci majiteľ: 
 Astellas Pharma Inc., Chuo-ku, Tokyo, JP; Johan-

nes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 4.5.2020 

 
 

(11) E 28089 
(97) 3177577, 27.6.2018 
(73) Nippon Electric Glass America, Inc., Schaumburg, 

IL, US; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 PPG Industries Ohio, Inc., Cleveland, OH, US; 
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 28089 
(97) 3177577, 27.6.2018 
(73) Electric Glass Fiber America, LLC, Shelby, NC, US;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Nippon Electric Glass America, Inc., Schaumburg, 

IL, US;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 28252 
(97) 3172382, 16.5.2018 
(73) DELTA BLOC International GmbH, Wöllersdorf- 

-Steinabrückl, AT;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, Wöllersdorf, 

AT;  
 Dátum zápisu do registra: 26.5.2020 

 
 

(11) E 28459 
(97) 2935244, 27.6.2018 
(73) Ryvu Therapeutics S.A., Krakow, PL;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 SELVITA S.A., 30 348 Krakow, PL;  
 Dátum zápisu do registra: 13.5.2020 
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QA4A Ponuky licencií na európske patenty 
 
 

(11) E 32657 
(97) 3145871 
(54) Zariadenie na fluidizáciu 
(73) ALTHOFF, Klaus Jürgen, Owingen/Bodensee, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 6.5.2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TC4A Zmeny mien 
 
 

(11) E 2790 
(97) 1683801, 12.9.2007 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 25.5.2020 

 
 

(11) E 3216 
(97) 1719597, 26.9.2007 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 25.5.2020 

 
 

(11) E 4173 
(97) 1864778, 30.7.2008 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 25.5.2020 

 
 

(11) E 8234 
(97) 2085385, 25.8.2010 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 25.5.2020 

 
 

(11) E 9124 
(97) 2142676, 12.1.2011 
(73) Paul Wurth Deutschland GmbH, Wiesbaden, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 7.5.2020 

 
 

(11) E 10043 
(97) 1672017, 13.7.2011 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 25.5.2020 

 
 

(11) E 10616 
(97) 2206742, 19.10.2011 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 25.5.2020 

 
 

(11) E 12596 
(97) 1764344, 8.8.2012 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 25.5.2020 

 
 

(11) E 15710 
(97) 2508559, 13.11.2013 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 13.5.2020 

 
 

(11) E 19430 
(97) 2017053, 1.7.2015 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 14.5.2020 

 
 

(11) E 22116 
(97) 2706056, 20.7.2016 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 13.5.2020 

 
 

(11) E 22851 
(97) 2944640, 28.9.2016 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 13.5.2020 

 
 

(11) E 23720 
(97) 2947087, 4.1.2017 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 13.5.2020 

 
 

(11) E 24060 
(97) 1860066, 22.2.2017 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 13.5.2020 

 
 

(11) E 24289 
(97) 2706045, 8.3.2017 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 13.5.2020 

 
 

(11) E 25250 
(97) 2985155, 28.6.2017 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 13.5.2020 
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(11) E 25466 
(97) 2746399, 19.7.2017 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 13.5.2020 

 
 

(11) E 25747 
(97) 2897546, 16.8.2017 
(73) Centricity Vision, Inc., Fremont, CA, US;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 25933 
(97) 2575711, 9.8.2017 
(73) Centricity Vision, Inc., Fremont, CA, US;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 26083 
(97) 2347796, 20.9.2017 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 13.5.2020 

 
 

(11) E 26507 
(97) 2937351, 15.11.2017 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 13.5.2020 

 
 

(11) E 27611 
(97) 1810569, 21.3.2018 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 27778 
(97) 2573062, 4.4.2018 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 27978 
(97) 2380928, 30.5.2018 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 28174 
(97) 2834879, 7.3.2018 
(73) Ubiquiti Inc., New York, NY, US;  
 Dátum zápisu do registra: 26.5.2020 

 
 

(11) E 28320 
(97) 3178887, 20.6.2018 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 29018 
(97) 3180555, 26.9.2018 
(73) Aliaxis Deutschland GmbH, Mannheim, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 28.5.2020 

 
 

(11) E 29519 
(97) 3266766, 12.9.2018 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 29656 
(97) 3165342, 26.9.2018 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 29820 
(97) 3196951, 14.11.2018 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 31185 
(97) 2987598, 10.4.2019 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 31268 
(97) 2730658, 10.4.2019 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 31318 
(97) 3315496, 15.5.2019 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 31324 
(97) 3048097, 24.4.2019 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 31433 
(97) 3048096, 24.4.2019 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 20.5.2020 

 
 

(11) E 32151 
(97) 3181571, 24.7.2019 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 13.5.2020 

 
 

(11) E 32221 
(97) 3178862, 14.8.2019 
(73) Evonik Operations GmbH, Essen, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 14.5.2020 
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TE4A Zmeny adries 
 
 

(11) E 9124 
(97) 2142676, 12.1.2011 
(73) Paul Wurth Refractory & Engineering GmbH, Wies-

baden, DE; 
 Dátum zápisu do registra: 7.5.2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

(21) 4-2020 
(22) 9.4.2020 
(68) EP 1 891 101 
(54) Sklerostín viažuce prostriedky 
(71) Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, US; 
(74) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/19/1411, 11.12.2019 
(93) EU/1/19/1411, 11.12.2019, EU 
(95) Romosozumab 
 Typ: liečivo 

 
 
 
 
 
 

(21) 50009-2020 
(22) 27.4.2020 
(68) EP 1 729 576 
(54) Fungicídna kompozícia obsahujúca pyridyletyl-

benzamidový derivát a zlúčeninu schopnú inhibo-
vať ergosterelovú biosyntézu 

(71) Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, DE;  
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(92) 19-00606-AU, 29.10.2019 
(93) 3888/0, 11.1.2018, AT 
(95) Fluopyram a Spiroxamine  
 Typ: výrobok na ochranu rastlín 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 339 
(21) 5029-2016 
(22) 13.12.2016 
(68) EP 1 480 644 
(54) Nové heterocyklické zlúčeniny, ktoré sú aktívne 

ako inhibítory beta-laktamáz 
(73) PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, Rin-

gaskiddy, Co. Cork, IE;  
(74) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/16/1109, 28.6.2016 
(93) EU/1/16/1109, 28.6.2016, EU 
(95) Ceftazidím vo všetkých formách chránených 

základným patentom a avibaktám vo všetkých 
formách chránených základným patentom 

 Typ: liečivo 
(94) 28.1.2028 
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 Zastavené konania o udelení dodatkového ochranného osvedčenia 
 na žiadosť prihlasovateľa 
 
 

(21) 50015-2015 
(22) 13.7.2015 
(68) EP 1 641 822 
(54) IL-17 A/F heterologické polypeptidy a ich tera-

peutické použitie 
(71) Genentech, Inc., South San Francisco, CA, US;  
(74) MAJLINGOVÁ & 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, 15.1.2015 
(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, 15.1.2015, EU 
(95) Sekukinumab 
 Typ: liečivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Zamietnuté žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 
 
 

(21) 5035-2016 
(22) 22.12.2016 
(68) EP 2 604 620 
(54) Modifikované fluórované nukleozidové analógy 
(71) Gilead Pharmasset LLC, Foster City, CA, US; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/13/894/001, EU/1/13/894/002, 17.1.2014 
(93) EU/1/13/894/001, EU/1/13/894/002, 17.1.2014, EU 
(95) (2'R)-2’-deoxy-2'-fluór-2'-C-metyluridín-5’-tri-

fosfát 
 Typ: liečivo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Zaniknuté dodatkové ochranné osvedčenia uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku 
 
  68 15.04.2020 
236 06.04.2020 
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Predĺženia doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 
 
 

(11) 45 
(21) 5001-2007 
(23) 31.5.2018 
(68) 284319 
(54) Substituované 3,5-difenyl-1,2,4-triazoly, ich po-

užitie ako liečiv chelatujúcich kovy a spôsob ich 
prípravy 

(73) NOVARTIS AG, Basel, CH;  
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(92) EU/1/06/356/001, EU/1/06/356/002, 
 EU/1/06/356/003, EU/1/06/356/004, 
 EU/1/06/356/005, EU/1/06/356/006, 31.8.2006 
(93) EU/1/06/356/001, EU/1/06/356/002, 
 EU/1/06/356/003, EU/1/06/356/004, 
 EU/1/06/356/005, EU/1/06/356/006, 31.8.2006, EU 
(95) Deferasirox 
(94) 28.2.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Prevody a prechody práv na dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 230 
(21) 5028-2015 
(73) Secura Bio, Inc., Henderson, Nevada, US;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 NOVARTIS AG, Basel, CH;  
 Dátum zápisu do registra: 11.5.2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
U1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov podľa 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

alebo vydania európskeho patentového spisu 

Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 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 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
  38-2019 F16H 48/00 
  49-2019 B60S  3/00 
  64-2019 B60Q  1/00 
  67-2019 F24F  6/00 
  79-2019 H02M  5/00 
109-2019 G06K  9/00 
114-2019 H02G  1/00 
130-2019 A63H  3/00 
139-2019 H01T 15/00 
144-2019 F03D  5/00 

    156-2019 F03D 13/00 
    165-2019 F03D  1/00 
    184-2019 F24F 13/00 
50014-2019 B25H  1/00 
50016-2019 E04D 13/00 
50020-2019 B61D 19/00 
50023-2019 B61D 47/00 
50041-2019 B60G 17/00 
50043-2019 A01M 99/00 
50050-2019 B64D 23/00 

50053-2019 B60C 27/00 
50064-2019 H02M  5/00 
50085-2019 E04F 21/00 
50096-2019 A23D  9/00 
50103-2019 B21C 37/00 
50105-2019 F16B 23/00 
50107-2019 G01N 27/00 
50108-2019 G08C 17/00 
50110-2019 B33Y 70/00 
50111-2019 B65G  1/00 

50113-2019 B65G 47/00 
50116-2019 F24F 13/00 
50117-2019 E04H  7/00 
50003-2020 F15B 15/00 
50008-2020 F16L  1/00 
50009-2020 B23K 37/00 
50017-2020 G09B 23/00 

 
 

(51) A01M 99/00, H02G 7/00 
(21) 50043-2019 
(22) 9.7.2019 
(71) Kučera Dušan, Ing., Dolný Lieskov, SK; 
(72) Kučera Dušan, Ing., Dolný Lieskov, SK; 
(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Zábrana na ochranu vtákov pred nebezpeč-

nými účinkami elektrického napätia 
(57) Zábrana na ochranu vtákov pred nebezpečnými 

účinkami elektrického napätia obsahuje chránič-
ky (1), vyrobené z elektricky nevodivého mate-
riálu, upevnené na konzole (3) stĺpa (7) nadzem-
ného elektrického vedenia medzi stredovým zá-
vesným podperným izolátorom (8) a krajnými 
závesnými podpernými izolátormi (9). Na vrch-
nej stene chráničky (1) je upevnená hrazda (2) 
vyrobená z elektricky nevodivého materiálu a as-
poň na jednom konci zvislej steny (11) chráničky 
(1), výhodne na konci privrátenom ku krajnému 
podpernému izolátoru (9), je upevnená vertikálna 
zábrana (5), vytvorená výhodne v tvare ohnutej 
tyče. Aspoň jeden koniec hrazdy (2), výhodne jej 
koniec privrátený k stredovému podpernému izo-
látoru (8), je vybavený predlžovacím členom (6). 
Predlžovací člen (6) je na hrazde (2) uložený po-
suvne a je vybavený aretačným prvkom. 

 

 

 
 
 

(51) A23D 9/00, C11B 13/00, C11B 3/00, B01D 21/00, 
 B01D 29/00 
(21) 50096-2019 
(22) 12.11.2019 
(71) EkoOil - Slovakia s.r.o., Turčianske Teplice, SK; 
(72) Matej Ďurajka, Bc., Divinka, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Spôsob spracovania použitých rastlinných ole-

jov a tukov a zariadenie na vykonávanie tohto 
spôsobu 

(57) Spôsob a zariadenie na spracovanie použitých 
rastlinných olejov a tukov pochádzajúcich najmä 
z gastronomických prevádzok a kuchynských za-
riadení začína ich dopravou z prevádzok použí-
vajúcich rastlinné oleje a tuky v plastových ten-
ko- stenných nádobách s objemom 10 až 50 lit-
rov, následne sa z nich prečerpá použitý rastlinný 
olej prostredníctvom výlevky so sitami do aku-
mulačnej nádrže, olej sa odčerpáva z akumulač-
nej nádrže cez sústavu ventilov do tlakového fil-
tra, kde dochádza k zachytávaniu mechanických 
nečistôt väčších ako 30 mikrónov, následne sa 
načerpáva do filtra z aktívneho uhlia, odkiaľ na-
teká do dosadzovacej nádrže a následne sa pre-
čerpáva do aeróbnej nádrže, kde dochádza k od-
búravaniu nežiaducich pachov v oleji. Takto up-
ravený olej sa prečerpáva čerpadlom do stabili-
začnej nádrže, ktorá slúži hlavne na oddelenie 
zvyškov vody od oleja. Takto upravený olej sa 
prečerpáva do zásobných nádrží. 

 
 

 
 
 

(51) A63H 3/00, G09F 19/00, B44F 3/00 
(21) 130-2019 
(22) 4.9.2019 
(71) Kundrátová Mária, Sečovce, SK; 
(72) Kundrátová Mária, Sečovce, SK; 
(54) Skladací snehuliak 
(57) Skladací snehuliak na dekoráciu alebo ako hrač-

ka pre deti je tvorený spodnou polguľou (2) so 
základovou doskou (1), do ktorej sa zoskrutkuje 
polguľa (5), ktoré tvoria celok prvej gule snehu-
liaka, druhá guľa snehuliaka je tvorená polguľou 
(8) a polguľou (11), ktoré sú spojené závitmi (9)  
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 a (10), tretia guľa je tvorená polguľou (14) a pol-
guľou (17), ktoré sú spojené závitmi (15) a (16), 
na vrchole je priskrutkovaný klobúk (20). Prvá, 
druhá, tretia guľa a klobúk sú spojené skrutko-
vými spojmi. 

 

  
 
 

(51) B21C 37/00, B21C 1/00, H01B 1/00 
(21) 50103-2019 
(22) 21.11.2019 
(67) 50059-2019 
(71) Donič Tibor, doc. Ing., CSc., Žilina, SK; Oleš 

Miroslav, Ing., Dolný Kubín, SK; 
(72) Donič Tibor, doc. Ing., CSc., Žilina, SK; Oleš 

Miroslav, Ing., Dolný Kubín, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Deformačná jednotka na tvorbu nanoštruktú-

rovaných kovových materiálov 
(57) Deformačná jednotka na tvorbu nanoštruktúrova-

ných kovových materiálov obsahuje skelet (14), na 
ktorom je umiestnená konštrukcia (9) deformačnej 
skupiny (10), na ktorej je upevnený vrchný me-
chanizmus (7) a spodný mechanizmus (8) kom-
penzačného hrebeňa (27) a rovnako je tam situo-
vaný vertikálny ultrazvukový systém (12) a hori-
zontálny ultrazvukový systém (11), nad konštruk-
ciou (9) je podávací mechanizmus (13) s pretláča-
ným metalickým pásom (1), vedľa konštrukcie (9) 
je kompresno-fixačná skupina (4) s vertikálnym 
hydraulickým valcom (5) a za ňou nasleduje hori-
zontálny hydraulický valec (6) a pretláčací kanál (2), 
kde horizontálny hydraulický valec (6) je s kom-
presno-fixačnou skupinou (4) prepojený cez vidli-
cu (16), tento pás (1) fixujú z vrchnej a spodnej 
strany tvarové vrchné a spodné fixačné čeľuste 
(21, 22) a stranovému vybočeniu pásu (1) pri pra-
covnom zdvihu piesta horizontálneho hydraulic-
kého systému zabraňuje pretláčací kanál (2), hori-
zontálny hydraulický valec (6) je s kompresno-
fixačnou skupinou (4) prepojený cez vidlicu (16), 
deformačnú skupinu (10) tvorí zápustka pozostá-
vajúca z vrchnej časti (46) a spodnej časti (45),  
 

 kde zápustka je pevne fixovaná a kovový pás (1) 
je do nej priamo zavádzaný, v deformačnej skupi-
ne (10) je umiestnený indukčný ohrev (50) nad aj 
pod výstupnou časťou pretláčacieho kanála (44),  
a zaistenie polohy zápustky je realizované fixač-
nými klinmi (49) zapustenými v sponách (48), pri-
čom deformačná skupina (10) a vrchná časť (46) 
zápustky má chladenie na zabránenie šíreniu tepla 
do pravej strany zariadenia smerom k hrebeňom 
(21, 22, 27), potom deformačná jednotka obsahuje 
dvojicu ultrazvukových systémov (11, 12) umies-
tnených priamo v deformačnej zóne pretvárania 
kovového pásu (1), kde ultrazvukové sonotródy 
zavedené v spodnej časti (45) zápustky deformač-
ného nástroja sú potenciálnym zdrojom energie na 
aktiváciu vzniku NC štruktúry v kovovom páse 
(1), kde ultrazvukový systém (11, 12) pozostáva  
z hrotu (51) sonotródy, upínacej časti (52), prvého 
koncentrátora (53), druhého koncentrátora (54) a ul-
trazvukového generátora (55), ktorý je upnutý 
skrutkami z vonkajšej strany o upínaciu prírubu (56). 

 
 

 
 
 

(51) B23K 37/00, B23Q 1/00, B25J 15/00, B65G 47/00 
(21) 50009-2020 
(22) 16.9.2015 
(31) PP50055-2015 
(32) 16.9.2015 
(33) SK 
(67) 50055-2015 
(71) Welding, s.r.o., Topoľčany, SK; 
(72) Grman Martin, Ing., Kuzmice, SK; Kabát Matej, 

Ing., Piešťany, SK; 
(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Mechanická polohovacia sústava 
(57) Mechanická polohovacia sústava obsahuje aspoň 

dva za sebou usporiadané portálové rámy (1), kto-
rých horizontálne časti (13) sú vybavené pozdĺž-
nymi koľajnicovými vedeniami (2), na ktorých sú 
uložené aspoň dva nosiče (3) priečnych koľajnico-
vých vedení (4), kolmých na pozdĺžne koľajnicové 
vedenia (2). Na priečnych koľajnicových vede-
niach (4) sú zavesené aspoň dva vozíky (12), vy-
bavené polohovadlami zahŕňajúcimi vertikálny 
stĺp (5), v ktorom je uložený rotačno-výsuvný 
piest (6) zakončený vidlicou (7). Kolmo na os 
piesta (6) je vo vidlici (7) otočne uložené skľučo-
vadlo (9) vybavené prizmatickými čeľusťami (8). 
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(51) B25H 1/00, G01H 1/00 
(21) 50014-2019 
(22) 26.2.2019 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Badida Miroslav, Dr. h. c., mult. prof. Ing., PhD., 

Košice, SK; Moravec Marek, Ing., PhD., Košice, 
SK; Dzuro Tibor, Ing., PhD., Košice, SK; Badido-
vá Anna, Ing., Košice, SK; Šebo Juraj, doc. Ing., 
PhD., Košice, SK; 

(54) Stojan na autonómne meranie vibrácií ručné-
ho náradia 

(57) Stojan na autonómne meranie vibrácií ručného 
náradia možno zaradiť do oblasti strojárskeho  
a elektrotechnického priemyslu, konkrétne do ob-
lasti elektrických a pneumatických nástrojov a ná-
radia. Technické riešenie je tvorené mohutnou zá-
kladovou doskou (1) s rukoväťami (16), odpruže-
nou odspodu pružnými podložkami (15). Na zá-
kladovej doske (1) je uložená tlmiaca podložka 
(17), pripevnený stojan (2) a odpružený držiak ná-
radia – bežec (5) s hornou objímkou (8) a dolnou 
objímkou (9). Bežec (5) je klzne uložený na vodiace 
tyče (6), je podopretý vratnými pružinami (7) a spo-
jený s pákovým mechanizmom zabezpečujúcim 
jeho spätný zdvih. Analyzátor (21) vibrácií je vo-
dičom (20) prepojený so snímačom (19) na mera-
nie vibrácií ručného náradia. Technické riešenie je 
možné využiť tam, kde je potrebné mať namerané  
hodnoty vibrácií náradia v simulovaných a opako-
vateľných podmienkach, aby zásahy do konštruk-
cie náradia boli overené a viedli k vylepšovaniu 
konštrukcie. 

 

  
 
 

(51) B33Y 70/00, B33Y 10/00, C04B 35/00, B28B 1/00 
(21) 50110-2019 
(22) 4.12.2019 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Janek Marián, Bratislava, SK; Bača Ľuboš, Ma-

lacky, SK; Veteška Peter, Lysá pod Makytou, SK; 
Hajdúchová Zora, Bratislava, SK; Randová Kris-
tína, Bytča, SK; Feranc Jozef, Ing., PhD., Cífer, 
SK; Plavec Roderik, Ing., PhD., Kolárovo, SK; 
Alexy Pavel, prof. Ing., PhD., Pezinok, SK; To-
manová Katarína, Ing., PhD., Púchov, SK; Oma-
níková Leona, Bratislava, SK; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  
(54) Spôsob výroby keramicko-polymérneho kom-

pozitného materiálu vhodného na výrobu ke-
ramických telies 

(57) Opísaný je spôsob výroby keramicko-polymérne-
ho kompozitného telesa pozostávajúci z krokov: 
separácia anorganických minerálnych práškových 
surovín na veľkosť najviac 100 μm; ich homoge-
nizácia a dispergácia vo vode s použitím disper-
gačného stabilizátora na stabilizáciu povrchového 
napätia a zlepšenie reologických vlastností vznik-
nutej disperzie a zmäkčovadla polyméru; rozpúš-
ťanie biodegradovateľného, termoplastického po-
lyméru vo vodnom prostredí s pomocnými látka-
mi, ako je adhézny modifikátor; homogenizácia 
biodegradovateľného, termoplastického polyméru 
s anorganickými minerálnymi práškovými surovi-
nami; sušenie vzniknutej disperzie; granulácia vznik-
nutého keramicko-polymérneho kompozitného ma-
teriálu a tvarovanie do formy keramického filamen-
tu na jeho ďalšie spracovanie pomocou 3D tlače. 

 

  
 
 

(51) B60C 27/00, B60B 15/00 
(21) 50053-2019 
(22) 1.2.2018 
(31) CZ2017-71 
(32) 7.2.2017 
(33) CZ 
(86) PCT/CZ2018/000006 
(87) WO2018/145673 
(71) Ing. Petr Gross s.r.o., Milotice nad Bečvou, CZ; 
(72) Gross Petr, Ing., Vrbno pod Pradědem, CZ; 
(74) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
(54) Protišmykové zariadenie na automobilové kolesá 
(57) Protišmykové zariadenie na automobilové kolesá 

má držiak (3) samostatne namontovateľný na disk 
(2) kolesa a protišmykový mechanizmus (4), ktorý 
je pripevniteľný na držiak (3). Protišmykový me-
chanizmus (4) má prestaviteľné ramená (5) vyba-
vené na koncoch záberovými plochami (8). Tieto  
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 záberové plochy dosadajú v pracovnej polohe na 
obvodovú plochu pneumatiky (1). Protišmykový 
mechanizmus (4) má dolnú platňu (16) upevniteľ-
nú na držiak (3) a hornú platňu (17) pripevnenú na 
dolnú platňu (16). Na vonkajšej strane hornej plat-
ne (17) sú radiálne posuvne a otočne okolo svojej 
pozdĺžnej osi usporiadané ramená (5) so zábero-
vými plochami (8). Ramená (5), ktoré sú tvorené 
dvoma časťami (6 a 7), z ktorých horná časť (7) je 
proti dolnej časti (6) otočná, sú usporiadané vo ve-
deniach (9), do ich pozdĺžnej drážky (10), na ktorú 
nadväzuje skrutkovitá drážka (11), zasahuje vo-
diaci prvok (12), spojený s hornou časťou (7) ra-
mena (5). Dolná časť (6) ramena (5) je pripojená 
na ozubený hrebeň (22) prevodového mechaniz-
mu. Záberové plochy (8) sú svojou úložnou časťou 
uložené posuvne v hornej časti (7) ramena (5)  
a pružinou (13) dotláčané v smere z hornej časti 
(7) s výrezom (15) na doraz (14) spojený so zábe-
rovou plochou (8). 

 

  
 
 

(51) B60G 17/00 
(21) 50041-2019 
(22) 22.6.2019 
(71) Mikolaj František, Ing., Kotričná Lúčka, SK; 
(72) Mikolaj František, Ing., Kotričná Lúčka, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Zariadenie na tlmenie nárazov a vibrácií s ria-

diacou jednotkou pre motorové vozidlá 
(57) Technické riešenie spadá do odboru dopravnej 

techniky a týka sa zariadenia na tlmenie nárazov  
a vibrácií s riadiacou jednotkou pre motorové vo-
zidlá, najmä osobné automobily. Na dolnom von-
kajšom kryte (1) je z vonkajšej strany upevnené 
dolné ťahadlo (8) s upevňovacím dolným elemen-
tom (9) a z vnútornej strany je v dutom telese (2) 
osadená tlačná pružina (3) pod obojstranným hor-
ným piestom (4) spojeným horným ťahadlom (5), 
posuvne osadeným v otvore horného vonkajšieho 
krytu (6), s upevňovacím horným elementom (7), 
pričom nad a pod obojstranným piestom (4) je  
v dutom telese (2) vytvorený aspoň horný a stred-
ný otvor (101, 102) na pracovné médium, ktoré sú 
potrubím (12) prepojené v tlakovom rozvode ria-
diacej jednotky (13). 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) B60Q 1/00, G08G 1/00 
(21) 64-2019 
(22) 21.5.2019 
(71) Bitter Roman, Trenčín, SK; 
(72) Bitter Roman, Trenčín, SK; 
(54) Spôsob a zariadenie na výstražné vysielanie au-

tomobilov 
(57) Vysielaný signál (21) vozidla (AP) s právom 

prednosti jazdy alebo signál (22) z bežného vozid-
la (A2), alebo signál (23) zo zariadenia (ZP) na že-
lezničnom priecestí sú v bežnom vozidle (A1) pri-
jímané cez vstup (6) na anténu, následne je signál 
privedený do prijímača (2) a cez konvertor (13) do 
riadiacej jednotky (1), kde je vyhodnotený a na-
smerovaný na príslušný výstup svetelnej signali-
zácie (7) prekážky na ceste alebo (9) prichádzajú-
ceho vlaku, alebo (10) prichádzajúcich vozidiel  
s právom prednosti a výstup zvukovej signalizácie 
(8); aktiváciou vstupu (11) riadiacej jednotky (1) 
je signál aktivácie výstražného vysielania vyve-
dený cez vysielač (3) na výstup (12) na anténu. 
Zariadenie na výstražné vysielanie automobilov 
pozostáva z prijímača (2) s inštalovaným vstu-
pom (6) na anténu, pripojeným cez konvertor 
(13) k riadiacej jednotke (1), kde sú napojené vý-
stupy svetelnej signalizácie (7), (9), (10) a zvu-
kovej signalizácie (8); vstup (11) je prepojený na 
vysielač (3) vybavený výstupom (12) na anténu; 
cez pripojenie (5) k zdroju napájania vo vozidle 
je zapojený záložný zdroj (4). 
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(51) B60S 3/00 
(21) 49-2019 
(22) 18.4.2019 
(71) Ides Ladislav, Bc, Myjava, SK; 
(72) Ides Ladislav, Bc, Myjava, SK; 
(54) Zariadenie na odstraňovanie snehu zo striech 

návesov, prívesov a dodávkových vozidiel 
(57) Zariadenie na odstraňovanie snehu pozostáva zo 

snehového pluhu (4) s dvoma čepeľami (5) umies-
tneného pohyblivo na dvoch vertikálnych podpe-
rách (1) s možnosťou ručného polohovania pomo-
cou páky (12). Pluh (4) je nadľahčovaný protizá-
važím (9) a polohovanie je prenášané od ručnej 
páky (12) na pluh pomocou ozubených alebo reťa-
zových prevodov (10, 11, 15, 16). Informáciu o po-
lohe zabezpečuje zrkadlo (14), výhodne umiestne-
né najmenej na jednej strane pluhu. Zariadenie 
môže byť dodatočne vybavené zariadením na 
ohrev (22) tekutého chemického rozmrazovača, 
ktorý je pod tlakom aplikovaný v blízkosti čepele 
pluhu pomocou dýz (17). Čepeľ pluhu (5) tvorí 
mäkký materiál ako guma, neoprén alebo štetiny  
z rôznych materiálov tak, aby nedochádzalo k po-
škodeniu časti vozidiel. Vozidlo je odstavené pod 
zariadením a následne obsluha pomocou ručnej 
páky (12) zmení polohu pluhu tak, aby sa priblížil 
k streche vozidla. Poloha je zaistená poistným 
čapom (28) na pružine, ktorý je nutné pri zmene 
polohy vytiahnuť z dierovaného kruhu (27). 

 

  
 
 

(51) B61D 19/00, B61D 17/00, B61D 3/00, E06B 7/00 
(21) 50020-2019 
(22) 12.3.2019 
(71) Tatravagónka a.s., Poprad, SK; 
(72) Bendík Jaroslav, Ing., Spišské Bystré, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Systém tesnenia posuvných stien vozňa 
(57) Systém tesnenia posuvných stien vozňa je tvorený 

spodnou labyrintovou konštrukciou a hornou laby-
rintovou konštrukciou, kde spodná labyrintová 
konštrukcia je tvorená prvým tesniacim plechom 
(5) upevneným na posuvnej stene (6), ktorý je na-
smerovaný k druhému tesniacemu plechu (7), kto-
rý je upevnený na horizontálnej pevnej časti (8)  
 

 vozňa, kde koncová časť horizontálnej pevnej časti 
(8) vozňa je vybavená tretím tesniacim plechom  
(7a) smerujúcim k prvému tesniacemu plechu (5), 
potom horná labyrintová konštrukcia je tvorená 
extrudovaným profilom (3), ktorý je upevnený na 
okraji posuvnej steny (6) a obsahuje dva výstupky 
(2), ktoré zapadajú medzi tri výstupky (4) pevného 
profilu (1), ktorý je upevnený na pevnej časti (8) 
vozňa, pričom horná labyrintová konštrukcia tvo-
rená extrudovanými profilmi (3) v rohoch posuv-
ných stien (6) zapadá do oproti umiestnených pev-
ných profilov (1) na pevnej časti (8) vozňa na zvý-
šenie tesnosti posuvných dvier (6) a pevnej časti (8) 
vozňa. 

 

  
 

 

(51) B61D 47/00, B61D 3/00 
(21) 50023-2019 
(22) 25.3.2019 
(71) Tatravagónka a.s., Poprad, SK; 
(72) Hlinka Jiří, Ing., Poprad, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Mechanizmus na dvíhanie nájazdových kla-

piek vozňa na prepravu automobilov 
(57) Mechanizmus na dvíhanie nájazdových klapiek (2) 

vozňa na prepravu automobilov obsahuje aspoň 
dva priamočiare pohony (1), ktoré sú prepojené so 
vstupným hriadeľom (3), ktorý plní tiež funkciu 
podpory priamočiarych pohonov (1). Priamočiare 
pohony (1) pri otáčaní vstupného hriadeľa (3) vy-
tláčajú dotykové dorazy (4), a tým dôjde k dvihnu-
tiu nájazdovej klapky (2). Dotykové dorazy (1) sú 
k priamočiarym pohonom (1) pripevnené kĺbom 
(5), aby bolo možné pri dvíhaní a spúšťaní nájaz-
dovej klapky (2) meniť ich sklon tak, že dotykové 
dorazy (4) sú stále celou plochou v kontakte s ná-
jazdovou klapkou (2). Otáčaním vstupného hria-
deľa (3) sa odtláčajú alebo priťahujú dotykové do-
razy (4), a tým sa mení aj výška nájazdovej klapky (2). 
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(51) B64D 23/00, G09B 9/00 
(21) 50050-2019 
(22) 22.7.2019 
(71) Olexík Slavomil, Ing. arch., Trenčín, SK; Kvie-

tok Milan, Ing., Brezno, SK; 
(72) Olexík Slavomil, Ing. arch., Trenčín, SK; Kvie-

tok Milan, Ing., Brezno, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Výcvikový vrtuľníkový trenažér 
(57) Výcvikový vrtuľníkový trenažér sa týka zariadenia 

na manipuláciu s nákladom a ľuďmi vo vrtuľníku. 
Je zložený zo žeriava (1) s podvozkom (2) umies-
tneným na vodiacej dráhe (3), predného výložníka 
(4) s pohyblivo osadenou žeriavovou mačkou (6), 
na ktorej je cez pantograf (7) pripevnený horný 
spojovací segment (70) spojený aspoň s jedným 
nosným lanom (5) žeriava (1) a makety (8) vrtuľ-
níka. Na hornom spojovacom segmente (70) pan-
tografu (7) je upevnený horný elektromotor (76) 
horizontálne otočne osadeného dolného spojova-
cieho segmentu (77) pantografu (7) a pod dolným 
spojovacím segmentom (77) pantografu (7) je upev-
nený dolný elektromotor (86) vertikálne otočne 
osadenej obruče (80) s pripevnenou maketou (8)  
vrtuľníka tvorenou nosnou konštrukciu (9) s ro-
zoberateľne upevnenými vymeniteľnými prvkami 
trupu (10) vrtuľníka a vnútorným vybavením ma-
kety (8) vrtuľníka s riadiacim členom všetkých 
elektromotorov trenažéra. 

 

 
 

 
(51) B65G 1/00 
(21) 50111-2019 
(22) 6.12.2019 
(31) CZ 2019-10 
(32) 9.1.2019 
(33) CZ 
(71) KEYPACK s.r.o., Plzeň, CZ; 
(72) Hanák Martin, Kralovice, CZ; Bejvl Radek, Ro-

kycany, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Regálový zásobník so zníženou poruchovosťou 
(57) Regálový zásobník so zníženou poruchovosťou, 

ktorého jednotlivé regály (2) sú výškovo prestavi-
teľné v zvislých vedeniach (11) rámu (1) a vzá-
jomne spojené zvislými skladnými ťahadlami (3), 
kde horný regál (2') je zavesený na závesoch (41) 
navinuteľných na navíjacie bubny (4) otočne ulo-
žené na ráme (1), kde navíjací bubon (4) je kine-
maticky spojený so zdrojom krútiaceho momentu, 
pričom navíjací bubon (4) je kinematicky spojený 
s pomocným bubnom (5), kde odvinutá časť záve- 

su (41) z pomocného bubna (5) je dlhšia ako odvi-
nutá časť závesu (41) z navíjacieho bubna (4). 

 

  
 
 

(51) B65G 47/00, B25J 11/00 
(21) 50113-2019 
(22) 10.12.2019 
(71) SENZORS, s.r.o., Žilina, SK; 
(72) Tomáš Anton, Ing., Žilina, SK; Suďa Miroslav, 

Ing., Žilina, SK; 
(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Podávacie zariadenie 
(57) Podávacie zariadenie obsahuje rotačný podávač 

(1) prepojený transportnou hadicou (7) s vibrač-
ným podávačom (6). Valcová nádoba (2) rotač-
ného podávača (1) je naklonená tak, že jej poz-
dĺžna os zviera s vodorovnou rovinou uhol 25 až 
35 stupňov a na najvyššie položenom mieste jej 
dna (21) je vytvorený výstupný otvor (22), ku 
ktorému je pripojený vstup transportnej hadice 
(7). Nad výstupným otvorom (22) je na plášti 
valcovej nádoby (2) upevnená vzduchová zatlá-
čacia dýza (4) a v dne (21) valcovej nádoby (2) je 
radiálne umiestnená vzduchová dopravná dýza 
(5) vyústená do výstupného otvoru (22). Vnútri 
valcovej nádoby (2) je na jej dne (21) rotačne 
uložený kotúč (3), ktorý má na vrchnej strane vy-
tvorené zahĺbenia (31), do ktorých sú vyústené 
priebežné diery (32). Výstup transportnej hadice 
(7) je vyústený do sklzu (62) vibračného podáva-
ča (6), vyústeného do usmerňovacej drážky (65) 
vibračnej lišty (64), pričom sklz (62) je vybavený 
odvzdušňovacou drážkou (63). 
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(51) E04D 13/00, E04D 3/00 
(21) 50016-2019 
(22) 5.3.2019 
(71) ARTCO, s.r.o., Žilina, SK; 
(72) Rovňan Jaroslav, Svederník, SK; 
(74) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
(54) Vyhrievaná strešná krytina 
(57) Vyhrievaná strešná krytina je vytvorená zo sta-

vebných prvkov v tvare dlhých súvislých tenkých 
lamiel (1), ktoré majú na jednom celom pozdĺž-
nom okraji vytvorený kotviaci pásik (5) a prvý vý-
stupok (3). Na druhom celom pozdĺžnom okraji je 
na lamelách (1) vytvorený druhý výstupok (4), 
pričom na vrchnej strane lamely (1) je voliteľne 
upevnený fotovoltický panel (2) a zo spodnej stra-
ny lamely (1) strešnej krytiny je medzi prvým vý-
stupkom (3) a druhým výstupkom (4) upevnená 
vodovzdorná vyhrievacia rohož (6). Vyhrievacia 
rohož (6) je elektricky vyhrievané teleso, upevne-
né pod celou plochou fotovoltického panela (2).  
Vyhrievacia rohož (6) je elektricky pripojená  
k domovej elektrickej sieti alebo k fotovoltické-
mu panelu (2). 

 

  
 
 

(51) E04F 21/00 
(21) 50085-2019 
(22) 17.10.2019 
(31) CZ2018-35560 U 
(32) 1.11.2018 
(33) CZ 
(71) Morávek Jan, Ing., Litomyšl, CZ; Morávek Jan, 

Mgr., Káraný, CZ; 
(72) Morávek Jan, Ing., Litomyšl, CZ; Morávek Jan, 

Mgr., Káraný, CZ; 
(74) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
(54) Prostriedok na dodržanie rovinnosti betóno-

vanej plochy 
(57) Prostriedok na dodržanie rovinnosti betónovanej 

plochy je vytvorený vyrovnávacími päticami (2), 
ktorými je prevlečená skrutka (3), zaistená mati-
cou (7). Vyrovnávacia pätica (2) má tvar U a cez 
jej otvor je prevlečená skrutka (3), vo vyrovnáva-
cej pätici (2) zaistená maticou (7). Na umožnenie 
umiestnenia tohto prostriedku na mäkkú základňu 
(1) je tento prostriedok doplnený upevňovacou do-
skou (4) so závitovým otvorom (5) na naskrutko-
vanie skrutky (3). Na pripevnenie upevňovacej 
dosky (4) na základňu (1) sú v tejto doske (4) vy-
tvorené upevňovacie otvory (6), pričom táto upev-
ňovacia doska (4) je vyrobená z pevného materiá-
lu, napríklad z dreva alebo kovu, a na základňu (1) 
sa pripevňuje spravidla klincami alebo skrutkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

(51) E04H 7/00 
(21) 50117-2019 
(22) 16.12.2019 
(31) PL 127926 U 
(32) 21.12.2018 
(33) PL 
(71) Hąc Bartłomiej, Poręba, PL; 
(72) Hąc Bartłomiej, Poręba, PL; 
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Železobetónová nádrž na tekutý odpad 
(57) Opisuje sa železobetónová nádrž na tekutý odpad, 

obsahujúca na hornej stene prielez (1) a kanalizač-
ný otvor (2), tvoriaca monolit v tvare smerom na-
hor sa zbiehajúceho zrezaného ihlanu s dnom  
v tvare pravouhlého štvorstena, v ktorom bočné 
steny majú od vertikály odchýlku α v rozsahu 1 – 5° 
a majú sklon dovnútra nádrže. 

 

  
 
 

(51) F03D 1/00, F03D 9/00, F03D 13/00 
(21) 165-2019 
(22) 11.11.2019 
(71) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Priečna veterná multirotorová turbína 
(57) Priečna veterná multirotorová turbína na zachyte-

nie a premenu energie vetra na rotačný pohyb mul-
tirotorovým systémom má krídlo (2) s nosníkom 
(1), ktorý je pred nábežnou hranou krídla (2) vý-
kyvne uchytený na stĺpe (10) otočnom na tyči (11). 
Ďalej obsahuje za odtokovou hranou klapku (3)  
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 v tvare žľabu, v ktorom sa nachádza multirotorová 
turbína (8) zakončená na okrajoch generátormi (9), 
je vystužená výstuhami (12), ktoré sú upnuté  
v spodnej časti stĺpa (10). 

 

  
 

 
(51) F03D 5/00, F03D 9/00, F03D 13/00 
(21) 144-2019 
(22) 30.9.2019 
(71) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Veterná multiturbína 
(57) Veterná multiturbína na využitie energie vetra 

multirotorovým spôsobom obsahuje osku rotorov 
(1), ktorá je prichytená v držiaku (13) výkyvne aj 
otočne. Listy (4) sú prichytené na uloženie (8)  
a rozmiestnené aspoň do dvoch rotorov nad sebou, 
vystužené spodnými profilmi (5) a zavesené na 
profiloch (3). Ako priečna plocha (12) na zdvíha-
nie prúdu vzduchu môžu slúžiť hory, žľaby, sed-
lové aj rovné strechy, boky vozidiel a lodí. Multi-
turbína pri vhodnom usporiadaní takmer odstraňu-
je záťaž na základy, čo je vítané osobitne na ho-
rách a na morskej hladine. 

 

  
 
 
 

(51) F03D 13/00, F03D 3/00, F03D 9/00 
(21) 156-2019 
(22) 25.10.2019 
(71) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK; 
(54) Podporný systém veternej multiturbíny 
(57) Podporný systém veternej multiturbíny na vystu-

žovanie nosných prvkov dvoch a viac rotorov ve-
ternej multiturbíny pozostáva z prednej tyče (2) so 
závažím (1) a osky (6) multiturbíny (9), ktoré sú 
prepojené ťahadlami (3) uchytenými aspoň v jed-
nom úchyte (7). Na náveternej strane systému je 
lano (10) uchytené v závaží (1) a na bočniciach (8) 
priečnych plôch (11), ktorých konštrukcia je 
upevnená na prednej tyči (2). Priečne plochy (11) 
obsahujú delené dno a výkyvné bočnice na zvis-
lých stĺpikoch a pohyblivé závažie (12) uložené na 
prednom sklze prepojené lanom cez navijaky so 
zvislým závažím (13). 

  
 
 

(51) F15B 15/00, B25J 13/00, G05B 1/00 
(21) 50003-2020 
(22) 24.1.2020 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; 

Piteľ Ján, prof. Ing., PhD., Prešov, SK; Židek Ka-
mil, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Trojanová Mo-
nika, Ing., PhD., Gelnica, SK; 

(54) Zariadenie na meranie hysterézy mechanizmu 
poháňaného fluidnými svalmi v multiparalel-
nom zapojení 

(57) Zariadenie na meranie hysterézy mechanizmu po-
háňaného fluidnými svalmi v multiparalelnom za-
pojení sa skladá z hlavného rámu (1), upevňova-
cích stĺpikov (2), L profilov (3), fluidných svalov 
(4), guľových kĺbov (5), prichytávacích doštičiek 
(6), upevňovacích plôch (7), hlavy pohonu (8), 
ozubeného remeňa (9), ramena (10) so závažím, 
inkrementálneho snímača (11), montážnej plôšky 
(12), hriadeľa (13), proporcionálnych regulátorov 
tlaku (14), počítača (15), vstupno/výstupného za-
riadenia (16), jednosmerného napájacieho zdroja 
(17), remenice (18) a závitových tyčí (19). 
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(51) F16B 23/00, F16B 35/00, F16B 41/00 
(21) 50105-2019 
(22) 22.11.2019 
(71) Ing. Ivan Belička, Banská Bystrica, SK; 
(72) Ing. Ivan Belička, Banská Bystrica, SK; 
(54) Skrutka so zníženou možnosťou odskrutkovania 
(57) Skrutka so zníženou možnosťou odskrutkovania  

s metrickým závitom, samorezným závitom alebo 
závitom do dreva či sadrokartónu je vybavená dvo-
ma výstupmi (3a, 3b), z ktorých každý je umiestne-
ný v jednej štvrtine plochy (4) hlavy (2) skrutky (1) 
tak, že najbližšími bodmi výstupov (3a, 3b) sú rohy 
(12) v blízkosti osi (13), pričom uťahovacie plochy 
(6a, 6b ) výstupov (3a, 3b) na prenos uťahovacej si-
ly sú kolmé na plochu (4) a druhé plochy (7a, 7b)  
sú proti ploche (4) zošikmené v uhle 20° až 70° 
a/alebo je táto plocha (7a, 7b) konkávne vydutá pri 
zachovaní intervalu zošikmenia 20° až 70°, pričom 
hrana (8) línie zošikmenia môže viesť až po okraj 
(9) horného výstupu (3a 3b) alebo môže byť ukon-
čená v závislosti od uhla zošikmenia na hornej 
ploche (10) výstupu (3a 3b). 

 

  
 
 

(51) F16H 48/00 
(21) 38-2019 
(22) 1.4.2019 
(71) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-

ton, Dulov, SK; Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žili-
na, SK; Lack Tomáš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; 
Blatnický Miroslav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Dižo 
Ján, Ing., PhD., Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, 
Ing., PhD., Slopná, SK; Suchánek Andrej, Ing., 
PhD., Kysucké Nové Mesto, SK; Kurčík Pavol, 
Ing., Látky, SK; Strážovec Peter, Ing., Žilina, SK; 

(72) Dobrodenka Pavel, Dulov, SK; Dobrodenka An-
ton, Dulov, SK; Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing., Žili-
na, SK; Lack Tomáš, doc. Ing., PhD., Žilina, SK;  
 

 

 Blatnický Miroslav, Ing., PhD., Vrbové, SK; Dižo 
Ján, Ing., PhD., Kolárovice, SK; Harušinec Jozef, 
Ing., PhD., Slopná, SK; Suchánek Andrej, Ing., PhD., 
Kysucké Nové Mesto, SK; Kurčík Pavol, Ing., Lát-
ky, SK; Strážovec Peter, Ing., Žilina, SK; 

(54) Nápravový samosvorný diferenciál pre cestné 
vozidlá 

(57) Nápravový samosvorný diferenciál pre cestné vo-
zidlá pozostávajúci z dvoch planétových ozube-
ných kolies a dvoch satelitných ozubených kolies 
uzatvorených v klietke s korunovým ozubeným 
kolesom, na ktoré nadväzuje pastorok, je ďalej rie-
šený tak, že čelné strany planétových ozubených 
kolies (1) a satelitných ozubených kolies (2) majú 
konkávne guľové plochy. Medzi konkávne guľové 
plochy čelných strán planétových ozubených ko-
lies (1) a satelitných ozubených kolies (2) je do ich 
prieniku spoločných osí na rozstupových polome-
roch vložené sférické duté teleso (5), na ktorého 
dvoch protiľahlých stranách sú dve sférické platne 
(3), ktoré majú do kruhu vykrojené štyri steny (4), 
pričom jedna sférická platňa (3) vypĺňa priestor 
medzi jednými stranami planétových ozubených 
kolies (1) a satelitných ozubených kolies (2) a dru-
há sférická platňa (3) vypĺňa priestor medzi dru-
hými stranami planétových ozubených kolies (1)  
a satelitných ozubených kolies (2). Pritom v rohoch 
sférických platní (3) je radiálne cez stenu sférické-
ho dutého telesa (5) umiestnených osem prietoko-
vých kanálov (6) s vypočítaným priemerom. 

  
 
 

(51) F16L 1/00, B65D 30/00, F16S 3/00 
(21) 50008-2020 
(22) 5.2.2020 
(31) CZ2019-35912 U 
(32) 12.2.2019 
(33) CZ 
(71) JUTA a.s, Dvůr Králové nad Labem, CZ; 
(72) Beneš Martin, Dvůr Králové nad Labem, CZ; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Súprava na zaťažovanie najmä plynového po-

trubia pomocou naplneného vaku 
(57) Je opísaná súprava na zaťažovanie najmä plyno-

vého potrubia pomocou naplneného vaku vybave-
ného dvomi komorami (1A) s otvorenou hornou 
stranou, vzájomne prepojenými na svojej hornej 
strane závesom (1B). Vak (1) je na svojej hornej 
strane vybavený nosnými popruhmi (3) umiestni-
teľnými na úchyty (7) manipulačného rámu (6) 
vybaveného na svojej hornej strane manipulačný-
mi prvkami (8) a na výklopné úchyty (11) plniace-
ho rámu (9) v tvare hranola. 
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(51) F24F 6/00, F25B 23/00, E01H 3/00, F24F 3/00, 
 F24F 13/00, B05B 1/00 
(21) 67-2019 
(22) 24.5.2019 
(71) Nagy Peter, Levice, SK; 
(72) Nagy Peter, Levice, SK; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Zariadenie na exteriérové ochladzovanie vzduchu 
(57) Zariadenie na exteriérové ochladzovanie vzduchu 

obsahuje minimálne jeden pilier (1), ktorým v stre-
de prechádza žrď (3) s hriadeľom (2) umiestne-
ným v jej hornej časti a na hriadeli (2) sú demon-
tovateľne namontované turbíny (16) a sústava dýz 
(10), ktorá je umiestnená po obvode bezpečnost-
ného rámu (9), pričom zariadenie obsahuje motor 
(5) na pohon hriadeľa (2) napojený na prívod elek-
triny (15) a prívod vody (8) pod tlakom do sústavy 
dýz (10) napájaný cez tlakovú flexi hadicu, pričom 
zariadenie môže obsahovať aj vonkajšiu stabili-
začnú konštrukciu (4) na stabilizáciu piliera (1), 
ktorá je zložená zo štyroch identických ramien 
pevne spojených pod 90° uhlom v troch spojova-
cích častiach, v prvom stabilizačnom ložisku (11), 
druhom stabilizačnom ložisku (12) a v spodnom 
ložisku (7) s ozubením, uprostred stabilizačnej 
konštrukcie (4) je na spodnom ložisku (7) umies-
tnená vnútorná otočná konštrukcia (6) demontova-
teľne pripojená k žrdi (3) a vo vnútornej otočnej 
konštrukcii (6) je uložený motor (5) napojený na 
klinový remeň (13) prechádzajúci cez vnútro žrde 
(3), a prívod elektriny (15) je vedený v špirálovom 
zatočení vo vnútornej otočnej konštrukcii (6), prí-
vod vody (8) cez tlakovú flexi hadicu prechádza 
cez stred spodného ložiska (7), súčasťou spodného 
ložiska (7) s ozubením je ozubený prstenec (19) na 
pootočenie vnútornej konštrukcie (6), ktorý je spo-
jený so servomotorom (14) upevneným na kon-
štrukcii ramena (18). Piliere (1) môže byť dva a viac 
a môžu byť rozmiestnené v zoskupení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) F24F 13/00, F24F 11/00 
(21) 184-2019 
(22) 11.12.2019 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Kapjor Andrej, doc. Ing., PhD., Višňové, SK; Ďur-

čanský Peter, Ing., PhD., Rajec, SK; Pafčuga Ma-
rián, Ing., Trstená, SK; Vantúch Martin, Ing., PhD., 
Martin, SK; 

(54) Akustická stropná výustka so stabilizovaným 
prívodom vzduchu 

(57) Akustická stropná výustka využívajúca princíp te-
pelnej trubice so zavedením stabilizovaného prí-
vodu vzduchu je samostatný, uzatvorený montáž-
ny prvok. Výparná časť tvorí viditeľnú časť a je 
tvorená dutým zváraným oceľovým blokom (1)  
s priečnymi otvormi (3) a s rebrami (7), ktorý je 
umiestnený vo vzduchovode (8), kde sú umiestne-
né ventilátory (9), na odoberanie alebo dodávanie 
tepla na vykurovanie alebo chladenie miestnosti. 
Na dutý zváraný oceľový blok (1) je pevne pripo-
jený zberač pár (2) a prenosové potrubie (4) tvo-
riace adiabatickú časť tepelnej trubice. Na preno-
sové potrubie (4) je pevne pripojený výmenník 
tepla (5), ktorý odovzdáva teplo alebo chlad a kto-
rý je vstupným potrubím (11) a výstupným potru-
bím (12) spojený so zdrojom energie budovy. 
Vzduch z miestnosti je nasávaný pomocou ventilá-
torov (9) a je vedený pomocou usmerňovača (6) 
na rebrá (7) a cez priečne otvory (3) dutého zvára-
ného oceľového bloku (1), kde sa vzduch buď 
ochladzuje, alebo ohrieva. 
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(51) F24F 13/00 
(21) 50116-2019 
(22) 12.12.2019 
(71) Systemair Production a.s., Kalinkovo, SK; 
(72) Mihaľ Peter, Hviezdoslavov, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Vzduchotechnická výustka s usmerňovaním vý-

toku vzduchu 
(57) Medzi vstupným otvorom v telese (1) a výstupnou 

platňou (4) je zaradený usmerňovač (2) aspoň  
s jednou skupinou lamiel (3). Usmerňovač (2) je 
otočné uložený v rovine rovnobežnej s rovinou 
výstupnej platne (4), pričom je uložený oddelene  
a s odstupom od výstupnej platne (4). Usmerňovač 
(2) má kruhový vonkajší tvar a je prispôsobený na 
otáčanie v telese (1) výustky aspoň o uhol 60°, 
resp. 90°. Lamely (3) na usmerňovači (2) majú na-
staviteľný sklon. Usmerňovač (2) má jednu skupi-
nu rovnobežne vedených lamiel (2) alebo má as-
poň dve skupiny lamiel (3), kde lamely (3) jednej 
skupiny sú vzájomne rovnobežné a lamely (3) su-
sedných skupín sú vzájomne pootočené. Vo vý-
hodnom vyhotovení má usmerňovač (2) štyri sku-
piny lamiel (3), ktoré sú umiestnené v rámci rov-
nomerne rozdelených štvrt’kruhov. Lamely (3) mô-
žu byť uložené v držiakoch (5) ako samostatné 
prvky alebo môžu byť tvorené v celosti s materiá-
lom usmerňovača (2). 

 

  
 
 

(51) G01N 27/00, G01N 33/00, G01R 19/00, G01R 1/00 
(21) 50107-2019 
(22) 29.11.2019 
(67) 50061-2019 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 

Ústav geotechniky SAV, Košice, SK; 
(72) Kolcunová Iraida, prof. Ing., PhD., Košice, SK; 

Kurimský Juraj, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Dol-
ník Bystrík, doc. Dr. Ing., Košice, SK; Cimbala 
Roman, prof. Ing., PhD., Košice, SK; Briančin Ja-
roslav, prof. RNDr., CSc., Košice, SK; Petráš Ja-
roslav, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Zbojovský Ján, 
Ing., PhD., Košice, SK; Fabián Martin, RNDr., 
PhD., Košice, SK; Džmura Jaroslav, doc. Ing., 
PhD., Košice, SK; 

(54) Systém monitorovania stupňa vonkajšieho zne-
čistenia v priemyselnom prostredí a spôsob vý-
roby meracieho senzora 

(57) Systém monitorovania stupňa vonkajšieho znečis-
tenia v priemyselnom prostredí a spôsob výroby 
meracieho senzora zahŕňa merací senzor (1), na 
ktorom sú umiestnené snímacie elektródy (2), sig-
nálový generátor (3) na generovanie napäťovej vl-
ny a analógovo-digitálny prevodník (4), ktorý po-
skytuje údaje jednotke spracovania (5). Snímacie  
 

 
 

 elektródy (2) sú nanesené metódou vákuového na-
parenia vodivého kovu s hrúbkou niekoľkých mik-
rometrov. Dodatočným naparením vrstvy spájko-
vateľného kovu na určitú malú časť existujúcej 
snímacej elektródy (2) je vytvorený kontakt na na-
pojenie do meracieho obvodu. 

 

  
 
 

(51) G06K 9/00 
(21) 109-2019 
(22) 22.7.2019 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Špilka Marian, Ing., Bratislava, SK; Rozinaj Gre-

gor, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob identifikácie osoby na základe 3D mo-

delu tváre a zapojenie identifikačného systému 
(57) Spôsob identifikácie osoby na základe 3D modelu 

tváre je založený na modulárnom princípe, kde 
každý procesný modul spracováva údaje a identi-
fikuje osobu na základe tvárovej črty a/alebo 2D 
textúry, alebo iného vstupu identifikujúceho osobu 
tak, že vstupná tvár vo fáze registrácie sa uloží 
podľa sledovanej tvárovej črty a/alebo 2D textúry, 
alebo iného vstupu identifikujúceho osobu; vo všet-
kých procesných moduloch sa spracováva mapa 
3D bodov tváre a/alebo 2D textúra, alebo iný vstup 
identifikujúci osobu; každú registrovanú osobu pro-
cesné moduly porovnávajú s daným vstupom, kto-
rý procesný modul spracováva, pričom výstupmi 
procesných modulov sú vektory zoradených chýb 
s prislúchajúcimi osobami; v module koordinátora 
identifikácie pre každú registrovanú tvár sa vypo-
čítava celkové poradie fúziou výstupov z jednotli-
vých modulov; modul strojového učenia s podpo-
rou vypočítaného poradia, ako aj ostatných vstu-
pov určuje finálny výsledok. Zapojenie identifi-
kačného systému osoby na základe 3D modelu 
tváre sa rieši tak, že je tvorené modulom (1) koor-
dinátora identifikácie s dátovým vstupom 3D mo-
delu tváre identifikovanej osoby a/alebo 2D textú-
ry, alebo iného vstupu identifikujúceho osobu, pri-
čom modul (1) koordinátor identifikácie je jed-
nosmerným alebo obojsmerným spojením prepo-
jený s blokom (2) procesných modulov a s modu-
lom strojového určenia (3). 
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(51) G08C 17/00, G08B 21/00, G05B 15/00 
(21) 50108-2019 
(22) 3.12.2019 
(31) CZ2019-36860 U 
(32) 8.11.2019 
(33) CZ 
(71) ALIMEX s.r.o., Dolní Břežany, CZ; Základní or-

ganizace VOS ČVUT - fakulta stavební (ZO VOS 
ČVUT - fakulta stavební), Praha, CZ; Výzkumný 
ústav geodetický, topografický a kartografický, 
v.v.i., Zdiby, CZ; 

(72) Pohan Jaroslav, Ing., Praha, CZ; Rumler Jiří, Ing., 
Karlík, CZ; Vráblík Lukáš, doc. Ing., PhD, Praha, CZ;  
Pruška Jan, doc. Dr. Ing., Praha, CZ; Brož Milan, 
Ing., CSc., Plzeň, CZ; Lechner Jiří, Ing., CSc., Praha, 
CZ; 

(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
(54) Systém na on-line kontinuálny monitoring sta-

vebných objektov 
(57) Systém na on-line kontinuálny monitoring staveb-

ných objektov je založený na detekcii fyzikálnych 
a chemických veličín vo vzťahu k stavebnému ob-
jektu, ich prenose, spracovaní a interpretácii, vrá-
tane návrhu opatrení na rozhodovacej úrovni, na 
sledovanie a kontrolu stability a bezpečnosti sta-
vebných objektov, ktorý pozostáva z modulárneho 
dohľadového centra, ktoré zahŕňa dispečingovú vy-
hodnocovaciu časť a terénnu časť, vzájomne prepo-
jené komunikačnou infraštruktúrou, zahŕňajúcou 
prvý modul (1) komunikačného rozhrania na zber 
meraných dát. Tento prvý modul (1) zahŕňa tech-
nológiu na prenos dát, routery, dátové prepínače, 
Wi-Fi spájacie prostriedky, na prvý modul (1) je 
napojený druhý modul (2) servera spracovania  
a analýzy dát s určovaním režimu merania jednot-
livých senzorov, na ktorý je ďalej napojený tretí 
modul (3) pracovnej stanice PC, s výkonnou grafic-
kou kartou s výstupmi pre rad monitorov, vytvára-
júcich užívateľské rozhranie na zobrazenie a inter-
aktívne zobrazenie dát monitorovaného objektu, so 
zaistením zadania a transformáciou hraničných 
hodnôt merania pre daný objekt. Tretí modul (3) je 
napojený na štvrtý modul (4) vizualizácie merania 
a kritických stavov s grafickou monitorovacou ste-
nou z radu monitorov, na vstup dát z externého  
 

 merania, pričom druhý modul (2) je svojím výstu-
pom napojený na piaty modul (5) komunikačného 
rozhrania výstupných anotácií, pre krízový ma-
nažment, analýzu dát a ich komparácie s kritický-
mi hodnotami objektu, zahŕňajúce GSM SMS mo-
demy, routery, dátové prepínače, Wi-Fi spájacie 
prostriedky, bezpotenciálové reléové moduly, a to 
pre SMS, e-maily, sirény, majáky a/alebo evaku-
ačný rozhlas. Výhodne na výstup dru-hého modulu 
(2) sú napojené zariadenia s dátami pre mobilných 
klientov, kritické dáta objektu s hra-ničnými hodno-
tami merania a off-line analýza externých dát z me-
rania objektu a archív nameraných dát. 

 
 
 

(51) G09B 23/00, G09B 25/00, G01V 11/00 
(21) 50017-2020 
(22) 26.2.2020 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Rybár Radim, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Beer 

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

(54) Edukačný súbor 
(57) Edukačný súbor určený na modelovanie a analýzu 

trojdimenzionálnych štruktúr horninového prostre-
dia, ložísk nerastných surovín a podzemných ban-
ských diel pozostáva zo základného bloku (1)  
s identifikačným panelom (7), vybavenými otvor-
mi (2), do ktorých sú zasunuté indikačné tyčinky 
(3) s na jednom konci umiestneným úchopovým 
členom (4) s identifikátorom (5), na drieku ktorých 
sa nachádza ukazovateľ (6). 
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(51) H01T 15/00, F23Q 7/00 
(21) 139-2019 
(22) 24.9.2019 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Kuracina Richard, doc. Ing., Ph.D., Sereď, SK; Sza-

bová Zuzana, Ing., PhD., Trnava, SK; 
(54) Zapojenie vysokoenergetického kapacitného 

zapaľovača s odporovým drôtom 
(57) Zapojenie vysokoenergetického kapacitného zapa-

ľovača s odporovým drôtom je riešené tak, že pri-
márne vinutie transformátora (TR1) je pripojené 
na jednofázovú sieť (AC1) cez dvojpólový spínač 
(S1) a akčné vývody prvého polovodičového relé 
(SSR1). Sekundárne vinutie transformátora (TR1) 
je cez dvojcestný diódový usmerňovač (D1 až 
D4), nabíjací rezistor (R1), pracovný rezistor (R2) 
a akčné vývody tretieho polovodičového relé 
(SSR3) pripojené na odporový drôt (R3). Medzi 
pracovný rezistor (R2) a nabíjací rezistor (R1) je 
pripojený pracovný kondenzátor (C1). Na výstup 
dvojcestného diódového usmerňovača ( D1 až D4) 
je cez vybíjací odpor (R2) pripojené akčnými vý-
vodmi druhé polovodičové relé (SSR2). Ovládacie 
prívody prvého polovodičového relé (SSR1) sú 
pripojené na svorky (1) dvojpólového prepínača 
(S2). Ovládacie prívody druhého polovodičového 
relé (SSR2) sú pripojené na svorky (2) dvojpólo-
vého prepínača (S2). Na dvojpólový spínač (S1) je 
pripojený menič (P1) napätia, výstup ktorého je 
pripojený na dvojpólový prepínač (S2) a cez vybí-
jací spínač (B1) na ovládacie prívody tretieho po-
lovodičového relé (SSR3). 

 
 

 
 
 

(51) H02G 1/00, H02G 3/00 
(21) 114-2019 
(22) 26.7.2019 
(71) VM PROJEKT, s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Mihálik Vladimír, Ing., Limbach, SK; 
(54) Koncovka káblovej trasy v poli vonkajších roz-

vodní 
(57) Koncovka káblovej trasy v poli vonkajších roz-

vodní zabezpečuje bezpečné, mechanicky odolné, 
trvanlivé vyústenie káblov so zvýšenou odolnos-
ťou proti poveternostným vplyvom a vnikaniu 
hmyzu, plazov a hlodavcov do káblových priesto-
rov. Určená je na ukončenie trasy vedenej v chrá-
ničke v zemi polí vonkajších rozvodní alebo prie-
myselných areálov. Navrhovaná koncovka umož-
ňuje vyviesť káblové vodiče do bezprostrednej 
blízkosti inštalovaných zariadení, bezpečne zafi-
xovať ich polohu, mechanicky chrániť prestupujú-
ce káble a utesniť ich pred vplyvmi vonkajšieho 
prostredia. 

 
 

  
 
 

(51) H02M 5/00, H02H 7/00 
(21) 79-2019 
(22) 10.6.2019 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; Resutík 
Patrik, Bc., Oravská Jasenica, SK; 

(54) Hardvérová ochrana modulárnych systémov me-
ničov 

(57) Hardvérová ochrana modulárnych systémov meni-
čov pozostáva zo zdroja konštantného prúdu (3), 
procesora (4), meniča (1), ktorý obsahuje výstupný 
optočlen (5), vyhodnocovací blok (6), vstupný op-
točlen (7) a vstupnú logiku (8), a meniča (2), ktorý 
obsahuje výstupný optočlen (9), vyhodnocovací 
blok (10), vstupný optočlen (11) a vstupnú logiku 
(12). Hardvérová ochrana modulárnych systémov 
meničov plní funkciu nadradenej ochrany celého 
systému pozostávajúceho z kombinácie viacerých 
meničov. 

 

  
 
 

(51) H02M 5/00 
(21) 50064-2019 
(22) 12.8.2019 
(71) CANOR, spol. s r.o., Prešov, SK; 
(72) Březovják Zdeněk, Ing., Prešov, SK; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Sieťový adaptér so spínačom v elektronickom 

zariadení 
(57) Adaptér je určený na premenu striedavého prúdu 

na striedavý prúd statickým meničom vo forme 
sieťového adaptéra so spínačom v elektronickom 
zariadení. Má druhý kontakt (X2) spojovacej sie-
ťovej vidlice adaptéra (1) vodivo pripojený na pr-
vý vstup transformátora (TR) a prvý kontakt (X1)  
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 spojovacej sieťovej vidlice adaptéra (1) vodivo 
pripojený cez triak (T1) na druhý vstup transfor-
mátora (TR). Riadiaca elektróda triaku (T1) je pri-
tom paralelne pripojená cez druhý odpor (R2)  
s druhým vstupom transformátora (TR) a súčasne 
na prvý výstup optotriaku (OK1), ktorého druhý 
výstup je cez prvý odpor (R1) paralelne zapojený 
pred triakom (T1) k prvému kontaktu (X1) spojo-
vacej sieťovej vidlice adaptéra (1). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A01M 99/00  50043-2019 
A23D  9/00  50096-2019 
A63H  3/00      130-2019 
B21C 37/00  50103-2019 
B23K 37/00  50009-2020 
B25H  1/00  50014-2019 
B33Y 70/00  50110-2019 
B60C 27/00  50053-2019 
B60G 17/00  50041-2019 
B60Q  1/00        64-2019 

B60S  3/00        49-2019 
B61D 19/00  50020-2019 
B61D 47/00  50023-2019 
B64D 23/00  50050-2019 
B65G  1/00  50111-2019 
B65G 47/00  50113-2019 
E04D 13/00  50016-2019 
E04F 21/00  50085-2019 
E04H  7/00  50117-2019 
F03D  1/00      165-2019 

F03D  5/00      144-2019 
F03D 13/00      156-2019 
F15B 15/00  50003-2020 
F16B 23/00  50105-2019 
F16H 48/00        38-2019 
F16L  1/00  50008-2020 
F24F  6/00        67-2019 
F24F 13/00      184-2019 
F24F 13/00  50116-2019 
G01N 27/00  50107-2019 

G06K  9/00      109-2019 
G08C 17/00  50108-2019 
G09B 23/00  50017-2020 
H01T 15/00      139-2019 
H02G  1/00      114-2019 
H02M  5/00        79-2019 
H02M  5/00  50064-2019 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
8766 B24C  1/00  
8767 F28F  1/00  
8768 H02K  5/00  
8769 H02H  3/00  
8770 H04K  3/00  
8771 B64C 39/00  
8772 H02M  5/00  
8773 H02M  5/00  

8774 B23K 26/00  
8775 E04B  1/00  
8776 F03D  3/00  
8777 E04H  4/00  
8778 F41A 33/00  
8779 F24D  3/00  
8780 G21C 19/00  
8781 A61F  5/00  

8782 A45C  3/00  
8783 A61B  5/00  
8784 C11D  1/00  
8785 C03C 11/00  
8786 B29B 17/00  
8787 G06F 16/00  
8788 E02F  3/00  
8789 E04C  5/00  

8790 B29C 65/00  
8791 C08L 23/00  
8792 G01N  3/00  
8793 B01J 19/00  
8794 A47G 19/00  
8795 H04B 15/00 

 
 

(51) A45C 3/00, A45C 13/00, B65D 1/00, B65D 30/00 
(11) 8782 
(21) 129-2019 
(22) 2.9.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 23.4.2020 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;  
(72) Šteininger Ján, Ing., PhD., Nová Bystrica, SK; Ko-

hár Róbert, doc. Ing., PhD., Povina, SK; Herda 
Michal, Ing., Hostie, SK;  

(54) Taška s rozdeleným vnútorným priestorom 
 
 

(51) A47G 19/00, B65D 1/00, B65D 3/00 
(11) 8794 
(21) 138-2019 
(22) 23.9.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 11.5.2020 
(73) Halán Marek, Dolná Krupá, SK;  
(72) Halán Marek, Dolná Krupá, SK;  
(54) Jednorazový pohár z drevenej dyhy na horúce 

i studené nápoje ekologicky rozložiteľný a spô-
sob jeho vyhotovenia 

 
 

(51) A61B 5/00, A61M 5/00 
(11) 8783 
(21) 50076-2019 
(22) 11.9.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 23.4.2020 
(73) Blažko Anton, Prašník, SK;  
(72) Blažko Anton, Prašník, SK;  
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Lanceta s brúseným ostrím, spôsob jej výroby 

a zariadenie na jej výrobu 
 
 

(51) A61F 5/00 
(11) 8781 
(21) 162-2018 
(22) 3.10.2018 
(45) 2.6.2020 
(47) 23.4.2020 
(73) MEDI-TOR, s.r.o., Rimavská Sobota, SK;  
(72) Torma Gabriel, MUDr., Rimavská Sobota, SK;  
(54) Špeciálne tvarovaná dlaha 

 
 
 
 

(51) B01J 19/00, C02F 1/00 
(11) 8793 
(21) 50060-2019 
(22) 6.8.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 11.5.2020 
(73) Némethová Veronika, Mgr., PhD., Nové Zámky, 

SK; Rázga Filip, Ing., PhD., Senec, SK;  
(72) Némethová Veronika, Mgr., PhD., Nové Zámky, 

SK; Rázga Filip, Ing., PhD., Senec, SK;  
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(54) Spôsob rádiofrekvenčnej úpravy nadmolekulo-

vej štruktúry médií na účely zmeny ich termo-
dynamických a energetických vlastností, mé-
dium získané týmto spôsobom a zariadenie na 
vykonanie tohto spôsobu 

 
 

(51) B23K 26/00 
(11) 8774 
(21) 50033-2019 
(22) 26.4.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 14.4.2020 
(73) Fyzikálny ústav SAV, Bratislava, SK; Medziná-

rodné laserové centrum, Bratislava, SK;  
(72) Prajapati Pareshkumar Manharbhai, Dr., Surat, 

Gujarat, IN; Venhart Martin, Mgr., PhD., Chorvát-
sky Grob, SK; Bruncko Jaroslav, Ing., PhD., Ve-
ličná, SK;  

(74) Gróf Martin, Ing., PhD., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob na hermetické spájanie ultratenkej ko-

vovej fólie s vákuovou prírubou a výrobok 
 
 

(51) B24C 1/00, C21D 7/00 
(11) 8766 
(21) 37-2019 
(22) 23.3.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 14.4.2020 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava-Staré Mesto, SK;  
(72) Pokorný Peter, doc. Ing., PhD., Trnava, SK; Bach-

ratý Michal, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; Králik 
Marian, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK; Peterka Jo-
zef, prof. Dr. Ing., Trnava, SK; Václav Štefan, doc. 
Ing., PhD., Trnava, SK; 

(54) Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tva-
rových rotačných plôch oceľových výrobkov 
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(51) B29B 17/00, B02C 4/00, B07B 7/00 
(11) 8786 
(21) 149-2019 
(22) 8.10.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 29.4.2020 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(72) Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 

Pokusová Marcela, prof. Ing., PhD., Bratislava, 
SK; Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D., Kuřim, CZ; Ma-
túš Miloš, Ing., PhD., Dunajská Lužná, SK; On-
druška Juraj, Ing., PhD., Bratislava, SK; Čačko Vi-
liam, Ing., PhD., Bratislava, SK; Bábics Jozef, Ing., 
Holice, SK;  

(54) Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových 
lepených skiel a modulová konštrukcia zaria-
denia 

 
 

(51) B29C 65/00, B21J 15/00 
(11) 8790 
(21) 50046-2019 
(22) 11.7.2019 
(31) CZ2019-103 
(32) 21.2.2019 
(33) CZ 
(45) 2.6.2020 
(47) 4.5.2020 
(73) METESS s.r.o., Vikýřovice, CZ;  
(72) Štencl Zdeněk, Ing., Rapotín, CZ;  
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Zariadenie na tepelné spájanie dielov z plastov 

nitovaním 
 
 

(51) B64C 39/00, G05D 1/00 
(11) 8771 
(21) 66-2019 
(22) 22.5.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 14.4.2020 
(73) Brtko Peter, Ing., Trenčín, SK;  
(72) Brtko Peter, Ing., Trenčín, SK;  
(54) Zariadenie na prieskum a zaznamenávanie vzdia-

lenosti v potrubných systémoch s možnosťou záz-
namu obrazu 

 
 

(51) C03C 11/00, C03B 19/00 
(11) 8785 
(21) 50030-2018 
(22) 29.3.2018 
(31) CZ2017-179 
(32) 29.3.2017 
(33) CZ 
(45) 2.6.2020 
(47) 13.5.2020 
(73) AMT s.r.o. Příbram, Praha - Smíchov, CZ;  
(72) Míka Martin, doc. Dr. Ing., Praha, CZ; Váňa Zdeněk, 

Březnice, CZ;  
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Speniteľná zmes na výrobu penového skla a spô-

sob jej prípravy 
 
 
 
 
 

(51) C08L 23/00, C08K 3/00 
(11) 8791 
(21) 50052-2019 
(22) 29.7.2019 
(31) CZ2018-35219 U 
(32) 31.7.2018 
(33) CZ 
(45) 2.6.2020 
(47) 5.5.2020 
(73) Pipelife Czech s.r.o., Otrokovice, CZ;  
(72) Vajdík Martin, Zlín, CZ;  
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
(54) Termoplastický kompozit so zníženou horľa-

vosťou 
 
 

(51) C11D 1/00, C11D 3/00, C11D 10/00, C11D 9/00 
(11) 8784 
(21) 137-2019 
(22) 18.9.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 24.4.2020 
(73) TreeGuard s. r. o., Bratislava, SK;  
(72) Avuk Adrián, Snina, SK;  
(74) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
(54) Čistiaci prostriedok 

 
 

(51) E02F 3/00 
(11) 8788 
(21) 179-2018 
(22) 22.10.2018 
(45) 2.6.2020 
(47) 30.4.2020 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(72) Gulan Ladislav, prof. Ing., PhD., Lubina, SK; 

Mazurkievič Izidor, doc. Ing., CSc., Zvolen, SK;  
(54) Upínací mechanizmus nástrojov pracovných stro-

jov 
 
 

(51) E04B 1/00, E04H 9/00, E04C 2/00, F41H 5/00, 
 F41J 13/00 
(11) 8775 
(21) 50072-2019 
(22) 30.8.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 16.4.2020 
(73) Olexík Slavomil, Ing. arch., Trenčín, SK; Kvietok 

Milan, Ing., Brezno, SK;  
(72) Olexík Slavomil, Ing. arch., Trenčín, SK; Kvietok 

Milan, Ing., Brezno, SK;  
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Univerzálna posuvná balistická stena 
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(51) E04C 5/00, E01C 3/00, E01C 11/00, E01C 13/00, 
 B23K 101/00 
(11) 8789 
(21) 261-2017 
(22) 23.11.2017 
(31) CZ2017-34054 U 
(32) 29.8.2017 
(33) CZ 
(45) 2.6.2020 
(47) 30.4.2020 
(73) ALGON, a.s., Praha, CZ;  
(72) Nohejl Jan, Františkovy Lázně, CZ;  
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
(54) Krížená oceľová sieť na špeciálne zemné kon-

štrukcie 
 
 

(51) E04H 4/00 
(11) 8777 
(21) 6-2019 
(22) 30.1.2019 
(31) CZ2018-35492 U 
(32) 22.10.2018 
(33) CZ 
(45) 2.6.2020 
(47) 17.4.2020 
(73) Berndorf Bäderbau, s.r.o., Bystřice nad Olší, CZ;  
(72) Cieslar Rudolf, Milíkov u Jablůnkova, CZ;  
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Bazén alebo nádrž s pohyblivým dnom 

 
 

(51) F03D 3/00, F03D 9/00, F03D 13/00, H01L 31/00 
(11) 8776 
(21) 121-2019 
(22) 19.8.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 16.4.2020 
(73) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK;  
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovská Sielnica, SK;  
(54) Vírovo posilňovaná veterná turbína 

 
 

(51) F24D 3/00, F24D 11/00, F24D 12/00 
(11) 8779 
(21) 50061-2019 
(22) 22.1.2018 
(31) PUV 2017-33353 
(32) 27.1.2017 
(33) CZ 
(45) 2.6.2020 
(47) 17.4.2020 
(86) PCT/CZ2018/000004 
(87) WO 2018/137726 
(73) ALMEVA AG, Bischofszell, CH; ALMEVA 

EAST EUROPE s.r.o., Želešice, CZ;  
(72) Wascher Marko, Feldkirch, AT; Liebau Erik, Braz, 

AT;  
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Združený systém ohrevu úžitkovej vody a vy-

kurovacieho média na domové vykurovanie 
 
 
 
 
 
 
 

(51) F28F 1/00, F01P 1/00, F01P 11/00, E02F 9/00 
(11) 8767 
(21) 111-2019 
(22) 24.7.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 14.4.2020 
(73) Maľa Daniel, Bc., Zvolenská Slatina, SK;  
(72) Maľa Daniel, Bc., Zvolenská Slatina, SK;  
(54) Chladič hydraulických rúrok a hadíc 

 
 

(51) F41A 33/00 
(11) 8778 
(21) 50001-2019 
(22) 9.1.2019 
(31) 201461939273P, 201414480635 
(32) 13.2.2014, 9.9.2014 
(33) US, US 
(45) 2.6.2020 
(47) 17.4.2020 
(73) Dvořák Vojtěch, Lišov, CZ;  
(72) Dvořák Vojtěch, Lišov, CZ;  
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín 1, SK; 
(54) Zostava strelnej zbrane na netrvalú konverziu 

na simulátor strelných zbraní poháňaný stla-
čeným plynom na simulovanú streľbu 

 
 

(51) G01N 3/00 
(11) 8792 
(21) 50054-2019 
(22) 2.8.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 6.5.2020 
(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) Skúšobný prípravok na uchytenie plochých ten-
kostenných telies v čeľustiach trhacieho stroja 

 
 

(51) G06F 16/00, G06F 17/00 
(11) 8787 
(21) 75-2019 
(22) 30.5.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 30.4.2020 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK; 
(72) Svetský Štefan, Ing., PhD., Nová Dubnica, SK; 

Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing., Bratisla-
va, SK;  

(54) Zapojenie systému na konverziu neštruktúro-
vaných dát na semištruktúrované dáta 
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(51) G21C 19/00, B61C 9/00 
(11) 8780 
(21) 105-2019 
(22) 12.7.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 22.4.2020 
(73) MECHATRONICKÉ SYSTÉMY a.s., Bratislava, 

SK;  
(72) Halada Pavel, Havířov-Město, CZ; Svoboda To-

máš, Ing., Jistebník, okres Nový Jičín, CZ;  
(54) Elektrický koľajový voz na manipuláciu s oba-

lovým súborom vyhoreného jadrového paliva 
 
 

(51) H02H 3/00 
(11) 8769 
(21) 50026-2019 
(22) 2.4.2019 
(31) PUV 2018-35566 
(32) 2.11.2018 
(33) CZ 
(45) 2.6.2020 
(47) 14.4.2020 
(73) Local Energies, a.s., Zlín, CZ;  
(72) Renč Josef, Tisá, CZ;  
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Zariadenie na ochranu elektrického spotrebiča 

pred výpadkom alebo poklesom napätia v elek-
trickej rozvodnej sieti 

 
 

(51) H02K 5/00 
(11) 8768 
(21) 50031-2019 
(22) 25.4.2019 
(31) PUV 2018-34976 
(32) 21.5.2018 
(33) CZ 
(45) 2.6.2020 
(47) 14.4.2020 
(73) Havránek Petr, Kyjovice, okr. Znojmo, CZ;  
(72) Havránek Petr, Kyjovice, okr. Znojmo, CZ;  
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Elektromotor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) H02M 5/00 
(11) 8772 
(21) 18-2019 
(22) 18.2.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 14.4.2020 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;  
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaščák 

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

(54) Zapojenie dvojfázového pohonu so spínaným 
kondenzátorom v otvorenej slučke 

 
 

(51) H02M 5/00, H02P 9/00, B60K 6/00 
(11) 8773 
(21) 16-2019 
(22) 18.2.2019 
(45) 2.6.2020 
(47) 14.4.2020 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;  
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; Dobrucký 
Branislav, prof. Ing., PhD., Žilina, SK;  

(54) Zapojenie trakčného prenosu s prúdovým cyk-
lokonvertorom a viacfázovými motormi 

 
 

(51) H04B 15/00, H04B 1/00, G06N 7/00 
(11) 8795 
(21) 50047-2018 
(22) 4.5.2018 
(45) 2.6.2020 
(47) 12.5.2020 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;  
(72) Mižáková Jana, PaeDr., PhD., Prešov, SK; Piteľ 

Ján, prof. Ing., PhD., Prešov, SK;  
(54) Filter s funkciami príslušnosti a exponenciálnym 

zabúdaním 
 
 

(51) H04K 3/00 
(11) 8770 
(21) 57-2019 
(22) 10.5.2019 
(31) 2018-34956 
(32) 14.5.2018 
(33) CZ 
(45) 2.6.2020 
(47) 14.4.2020 
(73) Havelka Thomas, Ing., Desná, CZ;  
(72) Havelka Thomas, Ing., Desná, CZ;  
(74) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na ochranu pred priestorovým od-

počúvaním 
 
 

 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A45C  3/00  8782 
A47G 19/00  8794 
A61B  5/00  8783 
A61F  5/00  8781 
B01J 19/00  8793 
B23K 26/00  8774 
B24C  1/00  8766 
B29B 17/00  8786 

B29C 65/00  8790 
B64C 39/00  8771 
C03C 11/00  8785 
C08L 23/00  8791 
C11D  1/00  8784 
E02F  3/00  8788 
E04B  1/00  8775 
E04C  5/00  8789 

E04H  4/00  8777 
F03D  3/00  8776 
F24D  3/00  8779 
F28F  1/00  8767 
F41A 33/00  8778 
G01N  3/00  8792 
G06F 16/00  8787 
G21C 19/00  8780 

H02H  3/00  8769 
H02K  5/00  8768 
H02M  5/00  8772 
H02M  5/00  8773 
H04B 15/00  8795 
H04K  3/00  8770 
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FC2K Zamietnuté prihlášky úžitkových vzorov 
 
 
(21) 
 
101-2019 
 
 
 
 
 
GD2K Licenčné zmluvy na prihlášky úžitkových vzorov 
 
 

(21) 202-2019 
(71) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK;  
 Nadobúdateľ: 
 NUTRICON s.r.o., Veľké Dvorníky, SK;  
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 17.4.2020 
 Dátum zápisu do registra: 15.5.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
5699 06.04.2020 
5700 28.04.2020 
5719 16.04.2020 
5948 30.04.2020 
6466 12.09.2019 
6488 20.09.2019 

6490 12.09.2019 
6491 12.09.2019 
6492 12.09.2019 
6493 12.09.2019 
6515 24.09.2019 
6516 12.09.2019 

6658 06.09.2019 
6695 21.09.2019 
7446 09.09.2019 
7452 10.09.2019 
7476 23.09.2019 
7506 25.09.2019 

7521 30.09.2019 
7539 16.09.2019 
7586 24.09.2019 
7658 02.09.2019 
7701 14.09.2019 
8159 17.09.2019 

 
 
 
 
 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
6689 B61D 39/00  
6715 E04H 15/00  
6720 E04B  2/00  
6771 B65D 23/00  
6787 A01M 23/00  
6800 A61N  5/00  
6940 G02B 23/00  

6974 B23K 15/00  
6975 B23K 15/00  
6976 B23K 15/00  
6977 B23K 15/00  
7656 A01N 59/00  
7690 G09F 23/00  
7692 G01B  5/00  

7699 A61F  7/00  
7759 B65D 33/00  
7763 G01F  1/00  
7772 G01L  5/00  
7774 G01N  1/00  
7780 B61D 39/00  
7785 G06Q 10/00  

7818 G01N 25/00  
7823 B61D  5/00  
7833 G01N 25/00  
7921 A21D 13/00  
7968 G08B 25/00  
8324 B60F  5/00  

 
 

(51) A01M 23/00, G08B 1/00 
(11) 6787 
(21) 91-2013 
(22) 30.5.2013 
(73) Skorka Radimír, Martin, SK;  
(54) Elektronická monitorovacia signalizácia na my-

ši a potkany 
 
 

(51) A01N 59/00, A01N 63/00, A01N 65/00, 
 A01N 31/00, A01N 25/00 
(11) 7656 
(21) 29-2016 
(22) 9.3.2016 
(73) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK;  
(54) Prostriedok na odstraňovanie prisatých kliešťov 
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(51) A21D 13/00, A23L 7/00 
(11) 7921 
(21) 110-2016 
(22) 27.10.2016 
(73) Benčeková Erika, Ing., Púchov, SK;  
(54) Aktivovaná naturálna bezlepková zmes  

 
 

(51) A61F 7/00, A47G 9/00 
(11) 7699 
(21) 50048-2016 
(22) 14.4.2016 
(73) Killarová Zdeňka, Trutnov, CZ;  
(54) Vankúšový výrobok 

 
 

(51) A61N 5/00 
(11) 6800 
(21) 76-2013 
(22) 3.5.2013 
(73) Kokoš František, Ing., Revúca, SK;  
(54) Zariadenie na vykonávanie stimulácie mozgu 

laserovým kruhovo alebo elipticky polarizova-
ným svetlom 

 
 

(51) B23K 15/00 
(11) 6974 
(21) 81-2013 
(22) 16.5.2013 
(73) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, SK;  
(54) Elektrónolúčový kanón pre prácu vo vákuu 

 
 

(51) B23K 15/00 
(11) 6975 
(21) 82-2013 
(22) 16.5.2013 
(73) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, SK;  
(54) Sústava na optické sledovanie elektrónolúčových 

procesov vo vákuu 
 
 

(51) B23K 15/00 
(11) 6976 
(21) 83-2013 
(22) 16.5.2013 
(73) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, SK;  
(54) Chladič katódovej časti elektrónolúčového ka-

nóna vo vákuu 
 
 

(51) B23K 15/00 
(11) 6977 
(21) 84-2013 
(22) 16.5.2013 
(73) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava, SK;  
(54) Polohovanie elektrónolúčového kanóna umies-

tneného zvonka vákuovej komory 
 
 

(51) B60F 5/00, B60K 16/00, B64C 37/00 
(11) 8324 
(21) 60-2016 
(22) 16.5.2016 
(73) MTC SLOVAKIA, a.s., Liptovský Mikuláš, SK;  
(54) Štrbinové indukčné dúchadlo 

 
 

(51) B61D 5/00 
(11) 7823 
(21) 50065-2016 
(22) 18.5.2016 
(73) Tatravagónka a.s., Poprad, SK; 
(54) Konštrukcia cisternového vagóna 

 
 

(51) B61D 39/00, B61D 17/00 
(11) 7780 
(21) 50067-2016 
(22) 23.5.2016 
(73) Tatravagónka a.s., Poprad, SK;  
(54) Mechanizmus na odklápanie strechy 

 
 

(51) B61D 39/00 
(11) 6689 
(21) 50054-2013 
(22) 21.5.2013 
(73) TATRAVAGÓNKA, a. s., Poprad, SK; 
(54) Mechanizmus podopretia strechy vagóna otvá-

rajúcej sa po dráhe krivky 
 
 

(51) B65D 23/00, G09F 23/00 
(11) 6771 
(21) 50067-2013 
(22) 17.6.2013 
(73) EKOMILK a.s., Frýdek-Místek, CZ;  
(54) Nádoba na potraviny a nápoje 

 
 

(51) B65D 33/00 
(11) 7759 
(21) 50047-2016 
(22) 14.4.2016 
(73) Killarová Zdeňka, Trutnov, CZ; 
(54) Dekoračný obal 

 
 

(51) E04B 2/00, E04C 2/00 
(11) 6720 
(21) 50029-2013 
(22) 3.4.2013 
(73) DOMOSTAV ENERGO s.r.o., Holíč, SK;  
(54) Stena a postup výstavby steny, najmä pre obyt-

né budovy 
 
 

(51) E04H 15/00 
(11) 6715 
(21) 50030-2013 
(22) 8.4.2013 
(73) Zepelin, s. r. o., Trenčín, SK;  
(54) Stan s nafukovacou nosnou konštrukciou 

 
 

(51) G01B 5/00, G01D 1/00, G01D 5/00, G01P 1/00, 
 G01R 1/00 
(11) 7692 
(21) 72-2016 
(22) 14.6.2016 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Dynamický snímač síl s mechanickým zazna-

menaním maxima 
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(51) G01F 1/00, G01F 5/00, G01F 23/00, G01M 10/00, 
 G01P 5/00 
(11) 7763 
(21) 5039-2016 
(22) 23.6.2016 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Skladacia tyč na hydrometrovanie 

 
 

(51) G01L 5/00, G01N 3/00, B63B 21/00 
(11) 7772 
(21) 70-2016 
(22) 14.6.2016 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Dynamický silomer na meranie ťahových síl 

 
 

(51) G01N 1/00, C06B 21/00, C06C 7/00 
(11) 7774 
(21) 5036-2016 
(22) 6.6.2016 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Rozvirovacie zariadenie na výbušné prachy 

 
 

(51) G01N 25/00, G01N 27/00, F42B 3/00 
(11) 7818 
(21) 5035-2016 
(22) 6.6.2016 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Jednokomorový iniciátor výbušných prachov 

a plynov 
 
 

(51) G01N 25/00 
(11) 7833 
(21) 5037-2016 
(22) 10.6.2016 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bra-

tislava, SK;  
(54) Zapaľovacia pec 

 
 

(51) G02B 23/00, G03B 17/00, H04N 5/00 
(11) 6940 
(21) 78-2013 
(22) 7.5.2013 
(73) Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 

16, SK; Centrum vedecko-technických informá-
cií SR (CVTI SR), Bratislava, SK;  

(54) Modulárny automatický systém na monitoro-
vanie oblohy pre pohyblivé objekty 

 
 

(51) G06Q 10/00, G06Q 50/00 
(11) 7785 
(21) 50069-2016 
(22) 26.5.2016 
(73) SISTEMAS KERN, S.A.U., Madrid, ES;  
(54) Automatizovaný priemyselný terminál na skla-

dovanie tovaru 
 
 

(51) G08B 25/00, G08B 1/00, G06F 13/00, G16Z 99/00 
(11) 7968 
(21) 66-2016 
(22) 6.6.2016 
(73) FRP Services, s.r.o., Přibram II, CZ;  
(54) Modulárny elektronický systém na zvolávanie 

a informovanie jednotiek požiarnej ochrany 
 
 

(51) G09F 23/00, G09F 5/00, B65D 37/00 
(11) 7690 
(21) 46-2016 
(22) 25.4.2016 
(73) GUMBOOKS s.r.o., Bruzovice, CZ;  
(54) Viacúčelová hygienicko-informačná pomôcka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A01M 23/00  6787 
A01N 59/00  7656 
A21D 13/00  7921 
A61F  7/00  7699 
A61N  5/00  6800 
B23K 15/00  6976 
B23K 15/00  6977 

B23K 15/00  6974 
B23K 15/00  6975 
B60F  5/00  8324 
B61D  5/00  7823 
B61D 39/00  7780 
B61D 39/00  6689 
B65D 23/00  6771 

B65D 33/00  7759 
E04B  2/00  6720 
E04H 15/00  6715 
G01B  5/00  7692 
G01F  1/00  7763 
G01L  5/00  7772 
G01N  1/00  7774 

G01N 25/00  7818 
G01N 25/00  7833 
G02B 23/00  6940 
G06Q 10/00  7785 
G08B 25/00  7968 
G09F 23/00  7690 
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PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
 
 

(11) 6826 
(21) 164-2013 
(73) Petbelle s.r.o., Bratislava, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK;  
 Dátum zápisu do registra: 27.5.2020 

 
 

(11) 7374 
(21) 21-2015 
(73) Petbelle s.r.o., Bratislava, SK; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK;  
 Dátum zápisu do registra: 27.5.2020 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) (11) (51) (11) (51) 
 
28721 03/01.07  
28722 12/13.01  

28723 11/02.03  
28724 06/03.01  

28725 08/05.09  
28726 19/07.04  

28727 19/07.04  
28728 12/08.08 

 
 
 

 12 (51) 03/01.07 
(11) 28721 
(15) 15.5.2020 
(18) 8.1.2025 
(21) 2-2020 
(22) 8.1.2020 
(31) 202851 
(32) 11.7.2019 
(33) IB 
(73) CHANEL (Société par Actions Simplifiée), Neuil-

ly sur Seine, FR;  
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
(54) Kabelky 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo na 

ktorom bude aplikovaný, je určený ako kabelka. 
(28) 3 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 

 

  
1.3 
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1.4 

  
1.5 

  
1.6 

  
1.7 

  
2.1 

  
2.2 

  
2.3 
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2.4 

  
2.5 

  
2.6 

  
2.7 

  
3.1 

  
3.2 

  
3.3 
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3.4 

  
3.5 

  
3.6 

  
3.7 

 
 
 

 12 (51) 06/03.01 
(11) 28724 
(15) 15.5.2020 
(18) 17.2.2025 
(21) 6-2020 
(22) 17.2.2020 
(73) Šuch Dušan, doc. Ing., PhD., Košice, SK;  
(72) Šuch Dušan, doc. Ing., PhD., Košice, SK;  
(54) Jedálenský stôl HIT 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je jedá-

lenský stôl určený na použitie v domácnosti. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 
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 12 (51) 08/05.09 
(11) 28725 
(15) 15.5.2020 
(18) 17.2.2025 
(21) 9-2020 
(22) 17.2.2020 
(73) Šuch Dušan, doc. Ing., PhD., Košice, SK;  
(72) Šuch Dušan, doc. Ing., PhD., Košice, SK;  
(54) Obojstranná krhla 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je krhla 

určená na ručné polievanie. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

 
 

 12 (51) 11/02.03 
(11) 28723 
(15) 15.5.2020 
(18) 17.2.2025 
(21) 5-2020 
(22) 17.2.2020 
(73) Šuch Dušan, doc. Ing., PhD., Košice, SK;  
(72) Šuch Dušan, doc. Ing., PhD., Košice, SK;  
(54) Obojstranná váza 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je oboj-

stranná váza určená na aranžovanie kvetov. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 
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1.2 

  
1.3 

  
1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 (51) 12/08.08 
(11) 28728 
(15) 15.5.2020 
(18) 18.2.2025 
(21) 8-2020 
(22) 18.2.2020 
(73) Čech Tadeáš, Kľušov, SK;  
(72) Čech Tadeáš, Kľušov, SK;  
(54) Karoséria pneumobilu 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je karo-

séria pneumobilu. 
(28) 1 
(55) 

 

 
1.1 

 

 
1.2 

 

 
1.3 

 
 

 12 (51) 12/13.01 
(11) 28722 
(15) 15.5.2020 
(18) 8.2.2025 
(21) 3-2020 
(22) 8.2.2020 
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(73) GOLEM HOLDING INTERNATIONAL a.s., Du-
dince, SK;  

(72) Viktor Ivan, MTi 30 s.r.o., Dudince, SK; Vikto-
rová Jana, Mgr.Art., Hontianske Nemce, SK;  

(54) Šmykom riadený nakladač GOLEM 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný ako nakladač. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 

 

 
1.2 

 

 

 
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 

 
 

 12 (51) 19/07.04 
(11) 28726 
(15) 15.5.2020 
(18) 14.2.2025 
(21) 7-2020 
(22) 14.2.2020 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;  
(72) Rybár Radim, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Beer 

Martin, Ing., PhD., Košice, SK; Rybárová Jana, 
Ing., PhD., Košice, SK;  
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(54) Indikačná tyčinka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je indi-

kačná tyčinka využiteľná ako súčasť edukačného 
súboru na znázorňovanie a analýzu trojdimenzi-
onálnych štruktúr horninového prostredia, ložísk 
nerastných surovín a analogických objektov pre-
dovšetkým vo vzdelávacom procese. 

(28) 1 
(55) 

  
 

 

1.1 

  
1.2 

  
1.3 

 
 

 12 (51) 19/07.04 
(11) 28727 
(15) 15.5.2020 
(18) 14.2.2025 
(21) 10-2020 
(22) 14.2.2020 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;  
(72) Rybár Radim, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Beer 

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

(54) Kontajner viacúrovňového hierarchicky kon-
figurovaného boxu 

 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je kon-

tajner viacúrovňového hierarchicky konfigurova-
ného boxu určený predovšetkým ako platforma 
pre vyučovacie pomôcky a vzdelávacie hry. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 
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1.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
03/01.07  28721 
06/03.01  28724 

08/05.09  28725 
11/02.03  28723 

12/08.08  28728 
12/13.01  28722 

19/07.04  28726 
19/07.04  28727 
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MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) (58) 
 
27078 24.09.2019 
28105 02.09.2019 
28106 10.09.2019 
28107 16.09.2019 
28108 16.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) 
 
27184 99/00.00 
28192 02/04.07 
 
 

 10 (51) 02/04.07 
(11) 28192 
(15) 12.10.2015 
(18) 15.5.2025 
(21) 5011-2015 
(22) 15.5.2015 
(73) Horecká Stanislava, Ing., Nitra, SK;  
(54) Ochranný návlek na obuv 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je urče-

ný na ochranu obuvi formou návleku pred mož-
ným znehodnotením a zašpinením. 

 
 
 

 8 (51) 99/00.00 
(11) 27184 
(15) 12.1.2006 
(18) 1.6.2025 
(21) 61-2005 
(22) 1.6.2005 
(73) Lukášová Jana, Pardubice, CZ;  
(54) Transportné puzdro na úradnú kremačnú po-

polnicu 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na 

ktorom je použitý, je určený ako transportné puz-
dro na úradnú kremačnú popolnicu. 

 
 

 
 
(51) (11) 
 
02/04.07  28192 
99/00.00  27184 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

OCHRANNÉ ZNÁMKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (ochranné známky) 127 
 
 

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

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

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

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

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

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

a/alebo zoznam zatriedených tovarov a/alebo služieb 
(540) 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)
 
  143-2016 
2145-2017 
2196-2018 
1204-2019 
1671-2019 
1673-2019 
1680-2019 
1726-2019 
1948-2019 
1949-2019 
1958-2019 
2147-2019 
2344-2019 
2655-2019 
2797-2019 
2826-2019 
2850-2019 
2894-2019 
    36-2020 
    39-2020 
    59-2020 
    66-2020 
    70-2020 
    91-2020 
  106-2020 
  118-2020 
  120-2020 
  126-2020 
  128-2020 
  133-2020 
  134-2020 
  163-2020 
  230-2020 
  261-2020 
  337-2020 
  355-2020 
  357-2020 
  359-2020 
  365-2020 

379-2020 
392-2020 
394-2020 
397-2020 
406-2020 
429-2020 
446-2020 
493-2020 
516-2020 
522-2020 
525-2020 
530-2020 
539-2020 
561-2020 
562-2020 
572-2020 
586-2020 
602-2020 
606-2020 
608-2020 
614-2020 
621-2020 
624-2020 
629-2020 
640-2020 
646-2020 
658-2020 
666-2020 
704-2020 
707-2020 
708-2020 
717-2020 
718-2020 
731-2020 
732-2020 
733-2020 
734-2020 
735-2020 
736-2020 

738-2020 
740-2020 
741-2020 
743-2020 
748-2020 
752-2020 
757-2020 
760-2020 
761-2020 
762-2020 
764-2020 
766-2020 
767-2020 
770-2020 
771-2020 
773-2020 
774-2020 
776-2020 
777-2020 
779-2020 
785-2020 
792-2020 
793-2020 
794-2020 
795-2020 
822-2020 
823-2020 
824-2020 
825-2020 
826-2020 
828-2020 
829-2020 
831-2020 
832-2020 
834-2020 
835-2020 
836-2020 
837-2020 
838-2020 

839-2020 
840-2020 
841-2020 
842-2020 
843-2020 
844-2020 
846-2020 
848-2020 
854-2020 
858-2020 
860-2020 
861-2020 
863-2020 
865-2020 
868-2020 
869-2020 
870-2020 
871-2020 
873-2020 
874-2020 
875-2020 
878-2020 
880-2020 
881-2020 
888-2020 
931-2020 
936-2020 
939-2020 
942-2020 
945-2020 
950-2020 
961-2020 
963-2020 
969-2020 
970-2020 
979-2020 
980-2020 

 
 

(210) 143-2016 
(220) 28.1.2016 

 10 (511) 5, 35, 36, 41 
(511) 5 - Diétne potraviny na lekárske použitie; bielko-

vinové výživové doplnky; vitamínové prípravky; 
proteínové koncentráty ako výživné prídavky  
k potravinám (výživové doplnky); diétne látky na 
lekárske použitie; proteínové výživové doplnky; 
výživové doplnky. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; kance-
lárie zaoberajúce sa dovozom alebo vývozom; ma-
loobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 5 tohto zoznamu; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvede-
nými v triede 5 tohto zoznamu prostredníctvom 
internetu; marketing; podpora predaja (pre tretie 
osoby); reklama; inzertné služby; predvádzanie 
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu 
predaja; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; tvorba reklamných filmov; poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti;  
 

poradenstvo pri riadení podnikov; poradenstvo pri 
organizovaní obchodnej činnosti; odborné obchod-
né riadenie umeleckých činností; vyhľadávanie spon-
zorov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; prenájom nehnuteľ-
ností (ubytovanie). 
41 - Produkcia filmov (nie reklamných); tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; tvorba diva-
delných alebo iných predstavení; televízna zábava; 
organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie 
spoločenských podujatí; výchovno-zábavné klubo-
vé služby; organizovanie kultúrnych alebo vzdelá-
vacích výstav; organizovanie živých vystúpení; 
plánovanie a organizovanie večierkov; tábory na 
športové sústredenia; organizovanie plesov. 

(540) DanceCool 
(550) slovná 
(731) Štumpfová Katarína, Mierová 36, 821 05 Brati-

slava, SK; 
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(210) 2145-2017 
(220) 6.9.2017 

 11 (511) 33, 35, 41, 43 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; víno; 

šumivé víno; sekt; víno obohatené minerálmi. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s hroz-
nom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 33 tohto zoznamu. 
41 - Ochutnávky vína na účely zábavy a vzdelá-
vania. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; prechodné 
ubytovanie. 

(540) Minerálové víno 
(550) slovná 
(731) Kovács Miroslav, Ing., Kostelní 621, 691 85 Dolní 

Dunajovice, CZ; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 2196-2018 
(220) 11.10.2018 

 11 (511) 9, 11, 35 
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

kinematografické, optické prístroje a nástroje; prí-
stroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu 
(inšpekciu), záchranu a prístroje na vyučovanie; 
prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie 
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos 
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické no-
siče údajov; disky na nahrávanie; kompaktné dis-
ky; disky DVD; nosiče digitálnych záznamov; me-
chanizmy mincových prístrojov; registračné po-
kladnice; kalkulačky; zariadenia na spracovanie 
údajov; počítače; počítačový softvér (nahraté počí-
tačové programy); hasiace prístroje; zariadenia na 
hasenie požiarov; požiarne hlásiče; elektrické káb-
le; fotovoltické zariadenia na premenu slnečného 
žiarenia na elektrickú energiu; elektrické drôty; 
elektronické obvody; plošné obvody; elektrické 
predlžovacie káble; elektrické pripojovacie káble; 
elektrické rozvodky; elektrické zásuvky; elektrické 
zástrčky; generátory prúdu (zdroje prúdu); tran-
sformátory (elektrotechnika); zdrojové transformá-
tory (elektrotechnika); pohybové senzory; elek-
trické dverové zvončeky; elektronické programo-
vacie jednotky (programátory); elektrické svor-
kovnice; elektrické relé; elektrické ističe; elektric-
ké prípojky; elektrické kolektory; časové spínače 
(nie hodinárske); elektrické ovládacie prvky; elek-
trické rozvodné prvky, elektrické poistky; elek-
trické spojky; elektrické pripojovacie svorky; elek-
trické batérie; elektrické cievky; elektrické akumu-
látory; nabíjačky elektrických akumulátorov; po-
zorovacie kamery; interiérové telefóny; domáce 
videotelefóny; elektrické články; elektrónky; op-
tické prístroje; optické zväčšovacie prístroje a za-
riadenia; optické korekčné prístroje a zariadenia; 
bezpečnostné, zabezpečovacie, ochranné a signali-
začné zariadenia; alarmy; poplašné zariadenia a vý-
stražné zariadenia; zariadenia na kontrolu vstupu; 
signalizačné prístroje; ochranné a bezpečnostné 
prostriedky; navigačné nástroje; riadiace panely 
(elektrotechnika); pozorovacie nástroje; optické šo-
šovkové zameriavače; kartografické zariadenia; me-
racie, detekčné a monitorovacie prístroje (iné ako  
 

 na lekárske účely); indikátory (elektrotechnika); 
elektrické ovládače (okrem ovládačov hracích kon-
zol, hračiek a ovládačov na počítačové hry); sen-
zory (s výnimkou senzorov na lekárske účely a te-
pelných senzorov); detektory (s výnimkou detek-
torov na lekárske účely); senzory pohybu; prístroje 
na testovanie a kontrolu kvality; prístroje na mera-
nie; prístroje na počítanie mincí a peňazí; prúdové 
usmerňovače; prístroje na kalibráciu; prístroje  
a zariadenia na nahrávanie a registráciu údajov; 
prístroje na meranie času (nie hodiny a hodinky); 
prístroje na meranie hmotnosti; prístroje na mera-
nie vzdialenosti a veľkosti; prístroje na meranie 
teploty; regulátory (okrem regulátorov častí stro-
jov a otáčok motorov); laboratórne prístroje na ve-
decké a výskumné použitie (okrem prístrojov na 
lekárske použitie); prístroje na vyučovanie; simu-
látory (okrem simulátorov na lekárske použitie); 
svetelné firemné štíty a reklamy s príslušnými prí-
strojmi; elektrické, televízne, telefónne zásuvky, 
zástrčky a spojky; anténové zásuvky; zástrčky pre 
zaslepenie elektrických zásuviek; zásuvkové ko-
nektory (elektrotechnika); kryty na elektrické zá-
suvky; skrine na elektrické zásuvky; elektrické, 
magnetické, elektromagnetické, telekomunikačné, 
ortuťové, vysokofrekvenčné, tepelné, teplotné, op-
tické a časové spínače; spínače elektrického osvet-
lenia a elektrického prúdu; spínače regulujúce vlh-
kosť; spínače mechanické; spínače senzorov; kon-
cové spínače; pákové spínače; hladinové spínače; 
odbočné spínače; elektrické predlžovacie káble  
a ich diely a doplnky; konektory (elektrotechnika); 
spojovacie a zásuvkové konektory (elektrotechni-
ka); optické konektory. 
11 - Prístroje na osvetľovanie, vykurovanie, výro-
bu pary, prípravu jedál; prístroje na chladenie, su-
šenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariade-
nia; osvetľovacie zariadenia; osvetľovacie telesá; 
žiarovky; žiarivky; elektrické osvetľovacie vý-
bojky, osvetlené tlačidlá; vreckové svietidlá; elek-
trické a bezpečnostné osvetlenie; pouličné lampy; 
osvetlenie záhrad; núdzové osvetlenie; dekoratívne 
osvetlenie; systémy bezpečnostného osvetlenia; 
elektrické jednotky pásového osvetlenia; osvetle-
nie na výstavné účely; bezpečnostné osvetlenie  
s tepelným senzorom; reflektory do zariadení na 
osvetlenie veľkých plôch; svetlá na nepriame os-
vetlenie; prenosné osvetľovacie zariadenia; solár-
ny reťazec svetla zostava svetelných telies so so-
lárnymi článkami; svetelné spotrebiče a osvetľo-
vacie zariadenia; príslušenstvo a doplnky na osvet-
lenie; prístroje a zariadenia na osvetlenie filmo-
vých scén; doplnky elektrického osvetlenia na po-
užitie na nebezpečných miestach; horečnaté vlák-
na na svietenie; vykurovacie zariadenia; elektrické 
krby; vetracie zariadenia; klimatizačné zariadenia; 
zariadenia na úpravu alebo čistenie vzduchu; ven-
tilátory (okrem ventilátorov motorov); ventilátoro-
vé vetráky; ventilátory (klimatizácia); kondenzáto-
ry ventilátorov (nie časti strojov); vykurovacie ro-
hože. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom prostred-
níctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchod-
né služby s chemickými výrobkami pre priemysel, 
chemickými výrobkami pre poľnohospodárstvo, 
chemickými výrobkami pre záhradníctvo, chemic-
kými výrobkami pre lesníctvo, chemickými vý-
robkami pre vedu, chemickými výrobkami pre fo- 
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tografiu, umelými živicami v surovom stave, plas-
tickými hmotami v surovom stave, hnojivami pre 
pôdu, zmesami pre hasiace prístroje, prostriedkami 
na kalenie a letovanie kovov, chemickými výrob-
kami určenými na konzervovanie potravín, tries-
liacimi materiálmi, lepidlami pre priemysel, far-
bami, nátermi, lakmi, ochrannými výrobkami proti 
korózii a proti znehodnocovaniu dreva, farbivami, 
moridlami, prírodnými živicami v surovom stave, 
plátkovými a práškovými kovmi pre maliarov, de-
koratérov a umelcov, prípravkami na bielenie, pra-
cími prostriedkami, prípravkami na čistenie, lešte-
nie, odmasťovanie a brúsenie, mydlami, parfuma-
mi, vonnými olejmi, kozmetikou, vlasovými vo-
dami (lotions), zubnými pastami, priemyselnými 
olejmi a tukmi, mazadlami, výrobkami na pohlco-
vanie, zavlažovanie a viazanie prachu, palivami, 
benzínom pre motory, materiálmi na svietenie, 
sviečkami a knôtmi, farmaceutickými a veterinár-
skymi výrobkami, hygienickými výrobkami na 
liečebné účely, diétnymi potravinami a dietetic-
kými prípravkami na liečebné alebo veterinárne 
použitie, potravinovými doplnkami pre ľudskú po-
trebu a pre zvieratá, náplasťami, obväzovým mate-
riálom, materiálmi na plombovanie zubov a na 
zubné odtlačky, dezinfekčnými prípravkami, vý-
robkami na hubenie škodlivých zvierat, fungi-
cídmi, herbicídmi, bežnými kovmi a ich zliatina-
mi, kovovými stavebnými materiálmi, kovovými 
materiálmi pre železnice, kovovými neelektrický-
mi káblami a drôtmi, zámočníckymi a klampiar-
skymi kovovými potrebami, kovovými rúrkami, 
trezormi, kovovými rudami, obrábacími strojmi, 
motormi (okrem motorov pre pozemné vozidlá), 
spojkami a transmisnými zariadeniami (okrem tých, 
ktoré sú pre pozemné vozidlá), poľnohospodár-
skymi nástrojmi (okrem nástrojov poháňaných 
ručne), liahňami na vajcia, predajnými automatmi, 
náradím a nástrojmi s ručným pohonom, nožmi, 
vidličkami, lyžicami, sečnými zbraňami, britvami, 
vedeckými prístrojmi a nástrojmi, námornými prí-
strojmi a nástrojmi, geodetickými prístrojmi a ná-
strojmi, fotografickými prístrojmi a nástrojmi, ki-
nematografickými prístrojmi a nástrojmi, optic-
kými prístrojmi a nástrojmi, prístrojmi na váženie, 
prístrojmi na meranie, prístrojmi na signalizáciu, 
prístrojmi na kontrolu (inšpekciu), prístrojmi na 
záchranu, prístrojmi na vyučovanie, prístrojmi  
a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, aku-
muláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického 
prúdu, prístrojmi na záznam, prevod, reprodukciu 
zvuku alebo obrazu, magnetickými nosičmi úda-
jov, záznamovými diskami, kompaktnými diska-
mi, DVD diskami, digitálnymi záznamovými no-
sičmi údajov, mechanizmami prístrojov uvádza-
ných do činnosti vhodením mince, registračnými 
pokladnicami, kalkulačkami, zariadeniami na spra-
covávanie údajov, počítačmi, počítačovým softvé-
rom, hasiacimi prístrojmi, chirurgickými prístroj-
mi a nástrojmi, zubnými prístrojmi a nástrojmi, 
veterinárnymi prístrojmi a nástrojmi, umelými úd-
mi, umelými očami, umelými zubami, ortopedic-
kými potrebami, materiálom na zošívanie rán, prí-
strojmi na osvetlenie, prístrojmi na vykurovanie, 
prístrojmi na výrobu pary, prístrojmi na varenie, 
chladiacimi prístrojmi, prístrojmi na sušenie, prí-
strojmi na ventiláciu, prístrojmi na rozvod vody, 
sanitárnymi zariadeniami, vozidlami, pozemnými  
 

dopravnými prostriedkami, vzdušnými dopravný-
mi prostriedkami, vodnými dopravnými prostried-
kami, strelnými zbraňami, strelivom a strelami 
(muníciou), výbušninami, ohňostrojmi, vzácnymi 
kovmi a ich zliatinami, pozlátenými výrobkami, 
postriebrenými výrobkami, klenotmi, bižutériou, 
drahokamami, hodinárskymi potrebami a chrono-
metrickými prístrojmi, hudobnými nástrojmi, pa-
pierom, lepenkami, tlačiarenskými výrobkami, po-
trebami na knižné väzby, fotografiami, papieren-
ským tovarom, lepidlami pre kancelárske použitie, 
lepidlami pre domácnosť, materiálmi pre umelcov, 
štetcami, písacími strojmi, kancelárskymi potre-
bami (okrem nábytku), učebnými a vyučovacími 
pomôckami (okrem prístrojov), umelohmotnými 
obalmi, tlačiarenskými typmi, štočkami, kaučukom, 
gutaperčou, gumou, azbestom, sľudou, polotovar-
mi z umelých hmôt, tesniacimi materiálmi, upchá-
vacími materiálmi, izolačnými materiálmi, neko-
vovými ohybnými rúrkami, kožou, imitáciami ko-
že, zvieracími kožami, usňami, kuframi, cestov-
nými taškami, dáždnikmi, slnečníkmi, vychádzko-
vými palicami, bičmi, jazdeckými postrojmi, sed-
lami, nekovovým stavebným materiálom, nekovo-
vými neohybnými rúrkami pre stavebníctvo, asfal-
tom, smolou, nekovovými prenosnými konštruk-
ciami, nekovovými pomníkmi, nábytkom, zrkad-
lami, rámami na obrazy, umeleckými predmetmi  
z dreva, slonoviny, korytnačiny, jantáru, perleti, 
morskej peny a ich náhradiek, kuchynskými po-
trebami a nádobami, hrebeňmi, špongiami, kefami 
(okrem štetcov), materiálmi na výrobu kief, čistia-
cimi potrebami, drôtikmi na čistenie parkiet, ne-
spracovaným sklom (okrem stavebného skla), polo-
spracovaným sklom (okrem stavebného skla), sklom, 
porcelánom, majolikou, lanami, povrazmi, sieť-
kami, stanmi, plachtami, plachtovinami, vrecami, 
materiálmi na vypchávanie (okrem kaučuku alebo 
plastických hmôt), textilnými materiálmi zo suro-
vých vlákien, vláknami na textilné účely, textilom 
a textilnými tovarmi, obliečkami, obrusmi, odev-
mi, obuvou, klobučníckym tovarom, čipkami, vý-
šivkami, stuhami, šnúrkami, gombíkmi (galanté-
ria), háčikmi (galantéria), očkami (galantéria), pút-
kami (galantéria), špendlíkmi, ihlami, umelými kvet-
mi, kobercami, rohožkami, rohožami, linoleom, 
podlahovými krytinami, tapetami na steny (okrem 
textilných), hrami, hračkami, potrebami na gym-
nastiku a šport, vianočnými ozdobami, mäsom, 
rybami, hydinou, zverinou, mäsovými výťažkami, 
konzervovaným ovocím zeleninou, mrazeným ovo-
cím zeleninou, sušeným ovocím zeleninou, vare-
ným ovocím zeleninou, želé, džemami, kompótmi, 
vajcami, mliekom, mliečnymi výrobkami, jedlými 
olejmi, jedlými tukmi, kávou, čajom, kakaom, ká-
vovými náhradkami, ryžou, tapiokou, ságom, mú-
kou, obilninovými prípravkami, chlebom, peči-
vom, cukrovinkami, polevami, cukrom, medom, me-
lasou, droždím, práškom do pečiva, soľou, horči-
cou, octom, omáčkami (chuťové prísady), korením, 
zmrzlinou, zrnom, surovými a nespracovanými 
produktami z poľnohospodárstva, surovými a ne-
spracovanými produktami záhradníctva, surovými 
a nespracovanými produktami lesníctva, živými 
zvieratami, čerstvým ovocím, čerstvou zeleninou, 
nespracovanými semenami, živými rastlinami, ži-
vými kvetmi, krmivom pre zvieratá, sladom, pi-
vom, minerálnymi vodami, šumivými nápojmi, ne- 
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alkoholickými nápojmi, ovocnými nápojmi, ovoc-
nými šťavami, sirupmi a prípravky na zhotovova-
nie nápojov, alkoholickými nápojmi (okrem piva), 
tabakom, potrebami pre fajčiarov, zápalkami, aj 
prostredníctvom internetu; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom pri výbere svietidiel a osvet-
ľovacej techniky; zostavovanie štatistík; poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo pri riadení podnikov; marketing; prie-
skum trhu; rozmnožovanie dokumentov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); on-line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; on-line inzercia; 
príprava a organizovanie reklamných kampaní; 
predvádzanie tovaru; kancelárie zaoberajúce sa 
dovozom a vývozom. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, hnedá 
(731) Donoci s. r. o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, 

CZ; 
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK; 

 
 

(210) 1204-2019 
(220) 5.6.2019 

 11 (511) 2, 3, 5 
(511) 2 - Farby; farbivá; laky; moridlá; nátery (farby). 

3 - Kozmetické prípravky; krémy na kožu; pracie 
prostriedky; chemické čistiace prípravky na do-
máce použitie; mydlá; voňavkárske výrobky. 
5 - Repelenty na odpudzovanie hmyzu; prípravky 
na ničenie škodcov; farmaceutické prípravky; zve-
rolekárske prípravky; dezinfekčné prípravky na 
hygienické použitie; diétne potraviny na lekárske 
použitie; diétne látky na lekárske použitie; roztoky 
na veterinárne použitie; bakteriologické prípravky 
na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne 
prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; tu-
ky na zverolekárske použitie; kultúry mikroorga-
nizmov na lekárske a zverolekárske použitie; bio-
logické prípravky na zverolekárske použitie; che-
mické prípravky na zverolekárske použitie; che-
mické činidlá na lekárske a zverolekárske použitie; 
enzýmy na zverolekárske použitie; enzymatic- 
ké prípravky na zverolekárske použitie; prípravky 
z mikroorganizmov na lekárske alebo zverolekár-
ske použitie; výživové doplnky; výživové dopln-
ky pre zvieratá; náplasti; obväzový materiál; de-
zinfekčné prípravky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, čierna, červená, sivá, biela 
 
 

(731) Herbamedicus, s.r.o., Ostružnická 325/6, 779 00 
Olomouc, CZ; 

(740) Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o., Bratislava, 
SK; 

 
 

(210) 1671-2019 
(220) 1.8.2019 

 11 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso; spracované mäsové výrobky; mäsové 

pasty; mäsové nátierky na chlieb; paštéty; mäsové 
krémy; mäsové výťažky; ryby (neživé); plody mo-
ra (neživé); mäkkýše (neživé); výrobky z rýb (po-
traviny); spracované ovocie; spracovaná zelenina; 
spracované huby; varené, sušené a sterilizované 
ovocie, zelenina a huby; kyslá kapusta; spracované 
orechy; spracované semená (okrem korenín a prí-
chutí); spracované strukoviny; spracované olivy; 
spracované artičoky; spracované hľuzovky; hotové 
jedlá vyrobené prevažne z mäsa, hydiny, diviny, 
rýb, plodov mora, ovocie, húb, zeleniny, vajec; 
marmelády; džemy; lekvár; kompóty; ovocné dre-
ne; nátierky z lieskovoorieškového krému; vajcia; 
sušené vajcia; spracované vajcia; maslo; margarín; 
potravinárske oleje a tuky; mliečne výrobky; ná-
hradky mlieka; polievky; vývary; bujóny; gélové 
bujóny; základy pre polievky vo forme želé; bujó-
ny vo forme želé; polievkové koncentráty vo forme 
želé; instantné polievky; zmesi v prášku a v paste 
na prípravu hotových pokrmov a štiav k mäsám 
pripravené zo živočíšnych surovín a ich zmesí; 
prísady do polievok ako granulované zmesi a zá-
varky na mäsovom základe; zmesi v prášku a v pas-
te na prípravu hotových pokrmov a štiav k mäsám 
pripravené z rastlinných surovín a ich zmesí; vý-
vary vo forme granúl; želatína; sója spracovaná; 
sójové chuťovky; sójové mlieka; sójové jogurty; 
sójové nápoje (náhradky mlieka); tofu; zemiaky 
spracované; zemiakové knedle; zemiakové haluš-
ky; zemiakové krokety; zemiakové chuťovky; omáč-
ky (dipy); paradajkový pretlak; paradajkové pyré; 
paradajková šťava na varenie; ovocné dezerty; de-
zerty z mliečnych výrobkov; mäsové konzervy; 
konzervované mäsové výrobky; konzervované ry-
by a plody mora; konzervované ovocie; konzervo-
vaná zelenina; konzervované huby; konzervované 
olivy; konzervované hľuzovky; konzervované vý-
robky z hľuzoviek; konzervované hotové jedlá vy-
robené prevažne z mäsa, hydiny, diviny, rýb, plo-
dov mora, ovocia, húb, zeleniny, vajec; mrazená 
zelenina; mrazené ovocie; mrazené huby; instatná 
zemiaková kaša; instantné zemiakové krokety; in-
stantné zemiakové halušky. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; cukor; ryža; po-
traviny vyrobené z ryže; kuskus (krupica); predva-
rená celozrnná pšenica (bulgur); polenta; kávové 
náhradky; múka; prípravky vyrobené z obilnín; 
chlieb; pečivo; oblátky; sušienky; cukrovinky; cuk-
rárske výrobky; pudingy v prášku; múčniky v práš-
ku; polevy na múčniky; med; sirup melasový; ja-
vorový sirup; droždie a prípravky na kysnutie po-
travín; zahusťovacie prípravky na varenie pokr-
mov; kuchynská soľ; horčica; ocot; zálievky na 
ochutenie; dressingy; kečupy; kečupové omáčky; 
omáčky na cestoviny; majonézy; tatárske omáčky; 
korenie; koreniace zmesi; zmesi korenín a bylín; 
sušené byliny (chuťové prísady); marinády; dochu- 
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covadlá; tekuté koreniace prípravky; chilli omáč-
ky; sójové omáčky; omáčky (chuťové prísady); 
mäsové omáčkové zmesi vo forme granúl; zlepšu-
júce a prídavné látky na kuchynské použitie (za-
husťovadlá, arómy); instantné zemiakové cesto na 
prípravu jedál; zmes na prípravu knedlí; cestoviny; 
plnené cestoviny; cestoviny z celozrnnej múky; 
hotové jedlá s prevažným obsahom cestovín; ho-
tové jedlá s prevažným obsahom múky, ryže, ku-
kurice, krupice; múčne knedle; obilninové chuťo-
vé prísady; raňajkové cereálie; sucháre; kakaové 
nápoje; čokoládové nápoje; kávové nápoje. 
32 - Minerálne vody; nealkoholické šumivé nápo-
je; nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné 
nápoje; nealkoholické ovocné šťavy; sirupy na vý-
robu nápojov; nealkoholické prípravky na výrobu 
nápojov; instantné nealkoholické nápoje; nealko-
holické zeleninové šťavy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zlatá, čierna, biela 
(731) Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údolí 553, 

278 01 Kralupy nad Vltavou, CZ; 
 

 
(210) 1673-2019 
(220) 1.8.2019 

 11 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso; spracované mäsové výrobky; mäsové 

pasty; mäsové nátierky na chlieb; paštéty; mäsové 
krémy; mäsové výťažky; ryby (neživé); plody mo-
ra (neživé); mäkkýše (neživé); výrobky z rýb (po-
traviny); spracované ovocie; spracovaná zelenina; 
spracované huby; varené, sušené a sterilizované 
ovocie, zelenina a huby; kyslá kapusta; spracované 
orechy; spracované semená (okrem korenín a prí-
chutí); spracované strukoviny; spracované olivy; 
spracované artičoky; spracované hľuzovky; hotové 
jedlá vyrobené prevažne z mäsa, hydiny, diviny, 
rýb, plodov mora, ovocie, húb, zeleniny, vajec; 
marmelády; džemy; lekvár; kompóty; ovocné dre-
ne; nátierky z lieskovoorieškového krému; vajcia; 
sušené vajcia; spracované vajcia; maslo; margarín; 
potravinárske oleje a tuky; mliečne výrobky; ná-
hradky mlieka; polievky; vývary; bujóny; gélové 
bujóny; základy pre polievky vo forme želé; bujó-
ny vo forme želé; polievkové koncentráty vo for-
me želé; instantné polievky; zmesi v prášku a v pas-
te na prípravu hotových pokrmov a štiav k mäsám 
pripravené zo živočíšnych surovín a ich zmesí; 
prísady do polievok ako granulované zmesi a zá-
varky na mäsovom základe; zmesi v prášku a v pas-
te na prípravu hotových pokrmov a štiav k mäsám  
pripravené z rastlinných surovín a ich zmesí; vý-
vary vo forme granúl; želatína; sója spracovaná;  

sójové chuťovky; sójové mlieka; sójové jogurty; 
sójové nápoje (náhradky mlieka); tofu; zemiaky 
spracované; zemiakové knedle; zemiakové haluš-
ky; zemiakové krokety; zemiakové chuťovky; omáč-
ky (dipy); paradajkový pretlak; paradajkové pyré; 
paradajková šťava na varenie; ovocné dezerty; de-
zerty z mliečnych výrobkov; mäsové konzervy; 
konzervované mäsové výrobky; konzervované ry-
by a plody mora; konzervované ovocie; konzervo-
vaná zelenina; konzervované huby; konzervované 
olivy; konzervované hľuzovky; konzervované vý-
robky z hľuzoviek; konzervované hotové jedlá vy-
robené prevažne z mäsa, hydiny, diviny, rýb, plo-
dov mora, ovocia, húb, zeleniny, vajec; mrazená 
zelenina; mrazené ovocie; mrazené huby; instatná 
zemiaková kaša; instantné zemiakové krokety; in-
stantné zemiakové halušky. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; cukor; ryža; po-
traviny vyrobené z ryže; kuskus (krupica); predva-
rená celozrnná pšenica (bulgur); polenta; kávové 
náhradky; múka; prípravky vyrobené z obilnín; 
chlieb; pečivo; oblátky; sušienky; cukrovinky; cuk-
rárske výrobky; pudingy v prášku; múčniky v práš-
ku; polevy na múčniky; med; sirup melasový; ja-
vorový sirup; droždie a prípravky na kysnutie po-
travín; zahusťovacie prípravky na varenie pokr-
mov; kuchynská soľ; horčica; ocot; zálievky na 
ochutenie; dressingy; kečupy; kečupové omáčky; 
omáčky na cestoviny; majonézy; tatárske omáčky; 
korenie; koreniace zmesi; zmesi korenín a bylín; 
sušené byliny (chuťové prísady); marinády; dochu-
covadlá; tekuté koreniace prípravky; chilli omáč-
ky; sójové omáčky; omáčky (chuťové prísady); mä-
sové omáčkové zmesi vo forme granúl; zlepšujúce 
a prídavné látky na kuchynské použitie (zahusťo-
vadlá, arómy); instantné zemiakové cesto na príp-
ravu jedál; zmes na prípravu knedlí; cestoviny; pl-
nené cestoviny; cestoviny z celozrnnej múky; ho-
tové jedlá s prevažným obsahom cestovín; hotové 
jedlá s prevažným obsahom múky, ryže, kukurice, 
krupice; múčne knedle; obilninové chuťové prísa-
dy; raňajkové cereálie; sucháre; kakaové nápoje; 
čokoládové nápoje; kávové nápoje. 
32 - Minerálne vody; nealkoholické šumivé nápo-
je; nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné 
nápoje; nealkoholické ovocné šťavy; sirupy na vý-
robu nápojov; nealkoholické prípravky na výrobu 
nápojov; instantné nealkoholické nápoje; nealko-
holické zeleninové šťavy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zlatá, čierna, biela 
(731) Bidfood Czech Republic s.r.o., V Růžovém údolí 553, 

278 01 Kralupy nad Vltavou, CZ; 
 

 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 133 
 

(210) 1680-2019 
(220) 31.7.2019 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 35, 39, 43 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; konzervované 

mäso a ryby; mäsové výťažky; údeniny; šunka; 
slanina; klobásy, salámy, párky; konzervované, 
mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; kan-
dizované ovocie; ovocie naložené v alkohole; ze-
lenina v štipľavom náleve; ovocné rôsoly; džemy; 
marmelády; kompóty; ovocné zaváraniny; ovocné 
a zeleninové pretlaky; ovocné a zeleninové drene; 
paradajkový pretlak; prípravky na výrobu polie-
vok; nakladaná zelenina; zeleninové šaláty; ovoc-
né šaláty; zeleninové šťavy na varenie; spracované 
škrupinové ovocie; ovocné chuťovky; zemiakové 
lupienky; zemiakové hranolčeky; konzervované  
a sušené huby; kaviár; rybie ikry (potraviny); kon-
zervované a sušené zeleninové vňate; výťažky  
z rias na potravinárske použitie; konzervované 
morské riasy; ovocné šupky; suché spracované plo-
dy a semená; mušle jedlé (neživé); kôrovce (neži-
vé); ustrice (neživé); vajcia; mlieko a mliečne vý-
robky; syry; jogurty; mliečne nápoje (s vysokým 
obsahom mlieka); potravinárske oleje a tuky; mas-
lo; margarín; tukové nátierky na chlieb; vývary 
(bujóny); polievky; hotové jedlá prevažne z mäsa, 
rýb, hydiny, zveriny, ovocia a zeleniny; nápoje  
z mandľového mlieka; nápoje z arašidového mlieka. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; ta-
pioka a ságo; múka a obilninové výrobky; cestovi-
ny; cestá na jedlá, koláče a zákusky; pizza; strú-
hanka; chlieb; pekárske a cukrárske výrobky; žu-
vačky; ovocné želé (cukrovinky); kukuričné pu-
kance; zmrzliny; prísady do zmrzlín (spojivá); práš-
ky na výrobu zmrzlín; šerbety (zmrzlinové nápo-
je); jogurty mrazené (mrazené potraviny); mliečne 
kakaové, kávové a čokoládové nápoje; kávové, 
kakaové a čokoládové nápoje; ľadový čaj; čajové 
nápoje; pudingy; cukor; med; melasový sirup; 
droždie; prášky do pečiva; soľ; horčica; stužovače 
šľahačky; ocot; kečup; omáčky (chuťové prísady); 
riasy (chuťové prísady); konzervované záhradné 
bylinky (chuťové prísady); aromatické prípravky 
do potravín; pikantné zeleninové omáčky (chuťo-
vé prísady); ovocné omáčky; paradajková omáčka; 
majonézy; mäsové šťavy; kávové príchute; kore-
niny; konzumný ľad. 
31 - Nespracované obilie; poľnohospodárske a zá-
hradnícke výrobky, výrobky lesného hospodárstva 
(surové, nespracované); živé zvieratá; čerstvé ovo-
cie a zelenina; citrusové ovocie; nespracované ria-
sy (potraviny alebo krmivo); škrupinové ovocie; 
čerstvé huby; čerstvé šampiňóny; čerstvé gaštany; 
konzumné korene; mandle (ovocie); a čerstvé ara-
šidy; čerstvé lieskové orechy; čerstvé plody rast-
lín; semená na siatie; čerstvé záhradné bylinky; 
cukrová trstina; živé rastliny a kvety; sušené kvety 
(na dekoráciu); sušené rastliny na dekoráciu; stro-
my a kríky; plody mora (živé); krmivo pre zviera-
tá; slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoho-
lické nápoje; nealkoholické ovocné, zeleninové  
a bylinné nápoje; šťavy, sirupy a iné nealkoholické 
prípravky na výrobu nápojov; ovocné a zeleninové 
džúsy; ovocné nektáre; mušty; šerbety (nápoje); 
mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; kvas 
(nealkoholický nápoj); nealkoholické aperitívy a kok- 
 

taily; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; 
izotonické nápoje; nealkoholické ovocné a rastlin-
né výťažky. 
35 - Maloobchodná činnosť s ovocím, zeleninou  
a inými potravinami a nápojmi; obchodné spros-
tredkovateľské služby v súvislosti s ovocím, zele-
ninou a inými potravinami a nápojmi; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky) a subdodávateľské služby (ob-
chodná pomoc) v súvislosti s ovocím, zeleninou  
a inými potravinami a nápojmi; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok. 
39 - Dovoz a doručovanie ovocia, zeleniny a iných 
potravín a nápojov na základe objednávky; balenie 
a skladovanie ovocia, zeleniny a iných potravín  
a nápojov; distribúcia ovocia, zeleniny a iných po-
travín a nápojov na dobierku. 
43 - Služby reštaurácií a barov; služby rýchleho 
občerstvenia; dodávanie hotových jedál a nápojov 
na objednávku (ketering); ozdobné vyrezávanie 
ovocia a zeleniny. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela, čierna 
(731) T&K Holding družstvo, Tolstého 28, 040 01 Ko-

šice, SK; 
(740) Marják, Ferenci & Partners s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1726-2019 
(220) 8.8.2019 

 11 (511) 30, 32, 35, 36, 43 
(511) 30 - Kávové príchute; káva; pražená káva; mliečne 

kávové nápoje; kávové nápoje. 
32 - Nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou. 
35 - Organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov. 
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organi-
zovanie peňažných zbierok. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); kaviarne; reštauračné (stravo-
vacie) služby; samoobslužné reštaurácie. 

(540) PROPELER 
(550) slovná 
(731) danube4you s.r.o., Keltská 2, 851 10 Bratislava, 

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

 
 
 
 



134 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (zverejnené prihlášky OZ)  
 

(210) 1948-2019 
(220) 24.11.2017 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Poradenské služby v oblasti obstarávania to-

varov a služieb; obchodná správa licencií výrob-
kov a služieb (pre tretie osoby); nákup tovarov pre 
tretie osoby; dohodovanie obchodných zmlúv pre 
tretie osoby; poskytovanie spotrebiteľských infor-
mácií súvisiacich s tovarom a službami; obchodná 
administratíva; riadenie predaja; poskytovanie in-
formácií týkajúcich sa obchodného predaja; kon-
zultačné služby v oblasti motivačných programov 
podpory predaja; obchodné informácie a rady spo-
trebiteľom pri výbere tovarov na líčenie; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere koz-
metických prípravkov; veľkoobchodné objednáv-
kové služby; objednávkové služby on-line; online 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov 
a predajcov tovarov a služieb; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok zadaných 
prostredníctvom telefónu alebo počítača; príjem 
telefonických objednávok pre tretie osoby; tele-
marketingové služby; obchodné administratívne 
služby v oblasti internetového predaja. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, zelená, oranžová 
(641) 017521212, 24.11.2017 
(731) Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hárs-

fa utca 1 B épület, H-8400 Ajka, HU; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1949-2019 
(220) 9.9.2019 

 11 (511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 
(511) 35 - Obchodné a podnikateľské poradenstvo, infor-

mácie a prieskum; obchodný manažment a správa; 
prieskum trhu a verejnej mienky; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); podpora predaja (pre tre-
tie osoby); sprostredkovanie nákupu a predaja to-
varov; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; 
obchodné sprostredkovanie služieb cestovných  
a turistických kancelárií; obchodné sprostredkova-
nie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a špor-
tových podujatí; obchodné sprostredkovanie slu- 
 

 žieb v triedach 43 a 44 tohto zoznamu; prenájom 
kancelárskych strojov a zariadenia; reklama; pre-
nájom reklamných priestorov, materiálov a plôch. 
36 - Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových 
priestorov; prenájom kancelárskych a obchodných 
priestorov; oceňovanie nehnuteľností; sprostred-
kovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností 
(realitná činnosť); správa nehnuteľností; sprostred-
kovanie finančných, peňažných, bankových služieb, 
poradenstva a informácií v oblasti financií a pois-
tenia. 
37 - Výstavba bytových domov, obchodných cen-
tier a polyfunkčných objektov a komplexov; vý-
stavba obchodných a veľtrhových stánkov; vyko-
návanie zmien stavieb (stavebné úpravy); demolá-
cie budov; stavebný dozor; opravy a údržba sta-
vieb a ich súčastí; stavebné informácie. 
39 - Prenájom garáží a miest na parkovanie; skla-
dovanie a prenájom skladísk; sprostredkovanie 
prepravy; doručovanie tovarov; distribúcia tovarov 
na dobierku. 
41 - Zábava; vzdelávanie, športová a kultúrna čin-
nosť; zábavné parky; výchovno-zábavné klubové 
služby; kluby zdravia (telesné cvičenia); nočné klu-
by (zábava); premietanie kinematografických fil-
mov; poskytovanie športovísk; organizovanie kon-
gresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie vzdelávacích kurzov; organizovanie 
vzdelávacích podujatí; knižnice (požičovne kníh); 
prenájom športových plôch; vydávanie textov 
okrem reklamných a náborových. 
42 - Štúdie technických projektov; projektovanie sta-
vieb; architektonické poradenstvo, grafické a prie-
myselné dizajnérstvo. 
43 - Kaviarne; samoobslužné reštaurácie a jedálne; 
služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); prená-
jom a rezervácie prechodného ubytovania; ubyto-
vacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom kon-
ferenčných sál; prenájom spoločenských priesto-
rov na prednáškové účely. 
44 - Starostlivosť o hygienu ľudí; kozmetická sta-
rostlivosť; kadernícke salóny; salóny krásy; služby 
vizážistov; starostlivosť o krásu ľudí; zdravotnícka 
starostlivosť; lekárske služby; lekárnické služby 
(príprava predpísaných liekov); lekárske poraden-
stvo; lekárnické poradenstvo; služby solária; služ-
by sauny; regeneračné a relaxačné služby na zdra-
votnícke a medicínske účely. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá 
(731) ESPATI s.r.o., Bajkalská 29/C, 821 02 Bratisla-

va, SK; 
(740) Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., 

Poprad, SK; 
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(210) 1958-2019 
(220) 9.9.2019 

 11 (511) 7, 31, 35, 40, 41, 44 
(511) 7 - Poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske 

náradie (okrem náradia na ručný pohon). 
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, vý-
robky lesného a rybného hospodárstva (surové, 
nespracované); zrná a semená (surové, nespraco-
vané); čerstvé ovocie a zelenina, čerstvé bylinky; 
živé rastliny a kvety; osivá, sadenice a hľuzy plo-
dín; živé zvieratá; krmivo a nápoje pre zvieratá; slad. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s poľ-
nohospodárskymi strojmi, s poľnohospodárskym 
náradím, s poľnohospodárskymi a záhradníckymi 
výrobkami, s výrobkami lesného a rybného hospo-
dárstva, so zrnami a semenami, s čerstvými ovo-
cím a zeleninou, s čerstvými bylinkami, so živými 
rastlinami a kvetmi, s osivami, so sadenicami a hľu-
zami plodín, so živými zvieratami, s krmivom  
a nápojmi pre zvieratá, s potravinami, s poľnohos-
podárskymi plodinami a so živočíšnymi produk-
tmi; reklama; marketing; prieskum trhu; prieskum 
verejnej mienky; analýzy nákladov; obchodný ale-
bo podnikateľský prieskum; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; poradenstvo pri organi-
zovaní obchodnej činnosti; poskytovanie poraden-
stva, konzultácií a informácií v oblasti služieb 
uvedených v triede 35 tohto zoznamu. 
40 - Spracovanie ovocia a zeleniny a iných poľno-
hospodárskych plodín pre tretie osoby podľa ich 
objednávok a požiadaviek; lisovanie ovocia a ze-
leniny a iných poľnohospodárskych plodín; kon-
zervovanie ovocia a zeleniny a iných poľnohospo-
dárskych plodín; zostavovanie tovarov na objed-
návku (pre tretie osoby); poskytovanie poraden-
stva, konzultácií a informácií v oblasti služieb 
uvedených v triede 40 tohto zoznamu. 
41 - Výchova; vzdelávanie; školenia; odborné pre-
škoľovanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; 
koučovanie (školenie); organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vede-
nie vzdelávacích kurzov; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; organi-
zovanie predstavení (manažérske služby); škole-
nia; informácie o výchove a vzdelávaní; praktický 
výcvik; písanie textov (okrem reklamných); zala-
movanie textov (nie na reklamné účely); tvorba 
videofilmov; online vydávanie kníh a časopisov  
v elektronickej forme; vydávanie kníh; produkcia 
filmov (nie reklamných); online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výcho-
vy a vzdelávania); školské služby (vzdelávanie); 
poskytovanie poradenstva, konzultácií a informá-
cií v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto 
zoznamu. 
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služ-
by; záhradníctvo; poľnohospodárske služby; pre-
nájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; 
poskytovanie poradenstva, konzultácií a informá-
cií v oblasti služieb uvedených v triede 44 tohto 
zoznamu. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela 
(731) AGROKRUH SLOVAKIA, družstvo, Hrubý Šúr 

245, 925 25 Hrubý Šúr, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 2147-2019 
(220) 1.10.2019 

 11 (511) 9, 11 
(511) 9 - Elektrické regulátory svetla; výstražné svetlá 

porúch vozidiel (nie časti vozidiel); ultrazvukové 
senzory; elektronické senzory (meracie zariadenia) 
okrem prístrojov na lekárske účely; magnetické 
senzory; optické senzory; fotoelektrické senzory 
(meracie zariadenia) okrem prístrojov na lekárske 
účely. 
11 - Svietidlá na bicykle; čelové lampy; bicyklové 
smerové svetlá; žiarovky; LED žiarovky; halogé-
nové žiarovky; elektrické žiarovky; LED svietidlá; 
stropné svetlá; lampy, svietidlá; nástenné svietidlá; 
stolové lampy; žiarivkové lampy; lustre; lampy na 
čítanie; elektrické lampy; elektrické vreckové ba-
terky; elektrické baterky; svetelné reflektory; žia-
rivky; elektrické osvetľovacie výbojky; elektrické 
výbojky na osvetlenie; stojacie lampy; halogénové 
lampy; elektrické lampy; nástenné lampy; infra-
červené lampy, nie na lekárske použitie; plynové 
lampy; oblúkové lampy; solárne lampy (osvetle-
nie); bezpečnostné svetlá so zabudovaným infra-
červeným senzorom; bezpečnostné svetlá so zabu-
dovaným senzorom pohybu; bezpečnostné svetlá 
so zabudovaným tepelným senzorom; baterky 
(svietidlá). 

(540) MAARS 
(550) slovná 
(731) Baterie Centrum SK, s. r. o., Bytčická 16, 010 01 

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

 
 

(210) 2344-2019 
(220) 17.10.2019 

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

administratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie seminárov; orga-
nizovanie predstavení (manažérske služby); orga-
nizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou. 

(540) BLOGER ROKA 
(550) slovná 
(731) Malaga Jana, Mgr., Pifflova 1136/6, 851 01 Bra-

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

šov, SK; 
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(210) 2655-2019 
(220) 25.11.2019 

 11 (511) 6, 7, 8, 11, 12, 17, 35, 37, 41 
(511) 6 - Drobný železiarsky tovar; kovové potrubia  

a rúry; kovové armatúry na potrubia; kovové 
skrutkové matice; kovové spojovacie diely na po-
trubia; kovový materiál na železničné trate; kovo-
vé potrubné svorky; kovové potrubné spojky; ko-
vové potrubné kolená; kovové potrubné odbočky; 
káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou 
elektrických; kovové potrubné vymedzovacie vlož-
ky; kovové káble a drôty okrem elektrických; ko-
vové potrubné vedenia (neelektrické). 
7 - Hydraulické momentové kľúče (nie na ručný 
pohon); hydraulické nástroje (nie na ručný pohon); 
hydraulické záchranárske náradie (nie na ručný 
pohon); hydraulické zdvíhadlá; hydraulické zdví-
hacie zariadenie; hydraulické zdviháky; zdviháky 
a zdvíhacie plošiny na nakoľajovanie vozňov a lo-
komotív (nie na ručný pohon); stroje a náradie na 
elektrický pohon; čerpadlá, kompresory a dúchad-
lá; hydraulické ventily (časti strojov); hydraulické 
kladivá; hydraulické čerpadlá; hydraulické akumu-
látory (časti strojov); hydraulické dopravníky; 
hydraulické elektrické náradie; hydraulické regulá-
tory ventilov; hydraulické zdvíhacie rampy; hyd-
raulické zdvíhacie stoly; hydraulické motory; val-
ce strojov; zariadenia na presun bremien, manipu-
látory; mechanické zdvíhadlá; mechanické nástro-
je (nie na ručný pohon); mechanické náradie (nie 
na ručný pohon); mechanické navíjacie zariadenia; 
nástroje na zdvíhanie; dávkovacie stroje; dávkova-
če mazív (stroje alebo časti strojov); automatické 
maznice (časti strojov); žeriavy; nakladacie žeria-
vy; koľajové žeriavy; mobilné žeriavy; portálové 
žeriavy; pevné a pojazdné žeriavy; háky na žeria-
vy; zdvíhacie kliešte pre žeriavy. 
8 - Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný po-
hon); momentové kľúče (ručné nástroje); neiskrivé 
ručné náradie (na ručný pohon); ručné náradie na 
zväzovanie káblov (na ručný pohon); predlžovacie 
nástavce pre ručné náradie; kliešte; imbusové 
kľúče (ručné náradie); francúzske kľúče (ručné ná-
radie); prestaviteľné (univerzálne) kľúče (ručné 
náradie); ručné vŕtačky; obrusovače (ručné nára-
die); pílky (ručné náradie); brúsky (ručné náradie); 
brúsne kotúče; fazetovače; vrtáky pre ručné nára-
die; ručne ovládané náradie na rezanie rúr; nástroje 
na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); nože, 
pílové listy, radlice (ručné nástroje a náradie); ne-
magnetické ručné náradie (na ručný pohon). 
11 - Elektrické indukčné ohrievače (nie časti stro-
jov); priemyselné ohrievače (nie časti strojov); 
olejové ohrievače (nie časti strojov); ohrievacie 
zariadenia na spracovanie kovov (nie stroje ani 
časti strojov); horáky, ohrievače a vyhrievače (nie 
stroje ani časti strojov); elektricky vyhrievané pod-
ložky, vankúše a prikrývky nie na lekárske použi-
tie; prístroje a zariadenia na osvetľovanie, vykuro-
vanie, chladenie, výrobu pary, sušenie, vetranie. 
12 - Vozidlá; pojazdné vozíky; manipulačné vozíky; 
zdvíhacie vozíky; vyklápacie vozíky; vysokozdviž-
né vozíky; zdvižné vozíky; plošinové vozíky; mo-
torové prepravné vozíky; nakoľajovacie vozíky (vo-
zíky na nakoľajenie vozňov alebo lokomotív), ko-
lieskové a valčekové transportné vozíky; zariade-
nia na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode. 
 
 

17 - Nekovové ohybné rúry a hadice; nekovové 
izolované potrubia (izolačné materiály); nekovové 
objímky na potrubia; nekovové spojky na ohybné 
potrubia; nekovové pružné hadicové potrubia; ne-
kovové spojovacie puzdrá na ohybné potrubia; 
gumené puzdrá na ohybné potrubia; gumené svor-
ky na ohybné potrubia; nekovové vystužovacie 
materiály na potrubia; identifikačné plastové puz-
drá na ohybné potrubia; nekovové predlžovacie 
nadstavce na ohybné potrubia; izolačné puzdrá na 
priemyselné potrubia; nekovové súčiastky na ohyb-
né potrubia a hadice; nekovové súčiastky na pevné 
potrubia; nekovové kolená na ohybné potrubia; 
tesniace, výplňové a izolačné materiály; tesniace 
tmely a výplňové hmoty; nekovové tesnenia na 
potrubia; tesniace prechodové manžety na potrubia. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 6, 7, 8, 11, 12, 17 toh-
to zoznamu; reklama; obchodný manažment; ob-
chodná administratíva; kancelárske práce; obchod-
né sprostredkovateľské služby; odborné obchodné 
poradenstvo; poradenstvo pre priemyselné podni-
ky v oblasti ich podnikania; služby porovnávania 
cien; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
vzťahy s verejnosťou (public relations); rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); inzertné služby; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; vydávanie reklamných textov; zásielkové 
reklamné služby; marketing; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných veľtrhov; prenájom re-
klamných plôch; rozhlasová reklama; televízna re-
klama; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
administratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
dach 35, 37 a 41 tohto zoznamu; poskytovanie rád 
a informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo 
verbálne. 
37 - Prenájom náradia, zdvíhacích zariadení, zdvi-
hákov, žeriavov; opravy a údržba náradia zdvíha-
cích zariadení, zdvihákov, žeriavov; údržba a op-
ravy zdvíhacích zariadení; údržba a opravy mecha-
nických prístupových plošín; údržba a opravy pra-
covných zdvíhacích plošín; údržba výrobných stro-
jov a zariadení; inštalácia potrubných systémov; 
inštalácia a opravy potrubných rozvodov; inštalá-
cia potrubných systémov na vedenie kvapalín; pos-
kytovanie rád a informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 
41 - Praktický výcvik (ukážky); školenia; výchova 
a vzdelávanie; organizovanie a vedenie výučbových 
programov; on-line poskytovanie výučbových 
programov; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; 
vyučovanie; organizovanie a vedenie konferencií,  
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 137 
 

kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; poskytovanie rád a informácií  
o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená 
(731) IKEMA, spol. s r.o., Tabaková 2, 900 27 Berno-

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

 
 

(210) 2797-2019 
(220) 13.12.2019 

 11 (511) 35, 40, 42, 43 
(511) 35 - Obchodné sprostredkovateľské služby v ob-

lasti priraďovania potencionálnych súkromných 
investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o finan-
covanie; marketingový prieskum; obchodné ale-
bo podnikateľské informácie; nábor zamestnan-
cov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s po-
travinami. 
40 - Zmrazovanie potravín; konzervovanie po-
travín a nápojov. 
42 - Tvorba a udržiavanie webových stránok (pre 
tretie osoby). 
43 - Kaviarne; samoobslužné jedálne; informácie 
a poradenstvo pri príprave jedál. 

(540) POTRAVINY NIE OTRAVINY 
(550) slovná 
(731) Linhart Patrick, Karpatské námestie 7770/10A, 

831 06 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2826-2019 
(220) 18.12.2019 

 11 (511) 5, 34 
(511) 5 - Konopné oleje na lekárske použitie; konope 

na lekárske použitie; marihuana na lekárske použi-
tie; liečivé masti s obsahom konope; liečivé zubné 
pasty s obsahom konope; tinktúry, tablety a kapsu-
ly s obsahom konope na lekárske použitie; liečivé 
masti s obsahom konopných živíc a olejov; liečivé 
zubné pasty s obsahom konopných živíc a olejov; 
tinktúry, tablety a kapsuly s obsahom konopných 
živíc a olejov na lekárske použitie; nutraceutiká na 
lekárske použitie; nutraceutiká na liečebné použi-
tie obsahujúce konope; nutraceutiká na liečebné 
použitie obsahujúce konopné živice a oleje ako de-
riváty konope; liečivé topické krémy na pokožku  
s obsahom konopných derivátov na lekárske po- 
užitie; vatové tyčinky na lekárske použitie s obsa-
hom konopných derivátov; tekuté mydlá s lieči-
vými účinkami s obsahom konopných derivátov; 
prípravky do kúpeľa na lekárske použitie s obsa-
hom konopných derivátov; bylinkové výťažky do  
 

 kúpeľa na lekárske použitie s obsahom konop-
ných derivátov; oleje do kúpeľa na lekárske po-
užitie s obsahom konopných derivátov; telové 
krémy, oleje, a mlieka s obsahom konopných de-
rivátov (na lekárske použitie); pleťové mlieka  
a vody s obsahom konopných derivátov (na le-
kárske použitie); prípravky na starostlivosť o pleť  
s obsahom konopných derivátov (na lekárske po-
užitie); osobné sexuálne lubrikačné gély; trans-
dermálne náplasti obsahujúce konope; orálne spre-
je obsahujúce konope (na lekárske použitie); kaž-
dý z vyššie uvedených výrobkov na zmiernenie 
bolesti, na relaxáciu, na zníženie stresu a únavy, 
na zlepšenie nálady, na udržanie celkového zdra-
via a pohody, na zmiernenie úzkosti, na zmierne-
nie depresie, ako pomôcka na spánok. 
34 - Nespracovaný tabak; spracovaný tabak; ci-
garety; cigary; krátke cigary; jemne rezaný tabak; 
fajkový tabak; žuvací tabak; šnupavý tabak; ciga-
rety z tabakových náhradiek (nie na lekárske po-
užitie); potreby pre fajčiarov nie z drahých kovov 
alebo nimi pokryté; tabakové plechovky nie  
z drahých kovov alebo nimi pokryté; puzdrá na 
cigarety nie z drahých kovov alebo nimi pokryté; 
držiaky cigariet nie z drahých kovov alebo nimi 
pokryté; popolníky pre fajčiarov nie z drahých 
kovov alebo nimi pokryté; cigaretové papiere; 
cigaretové trubičky; cigaretové filtre; fajčiarske 
fajky; vreckové strojčeky na šúľanie cigariet; za-
paľovače pre fajčiarov zápalky; tašky používané 
na marihuanu a konope (výrobky pre fajčiarov); 
ústne odparovače pre fajčiarov; drviče používané 
na konope a marihuanou (výrobky pre fajčiarov). 

(540) MOHAWK 
(550) slovná 
(731) GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, 

Rietzer Berg 28, 147 97 Kloster Lehnin/OT Rietz, DE; 
(740) STEINIGER / law firm, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2850-2019 
(220) 11.10.2018 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklamné služby. 

41 - Inštruktážne služby týkajúce sa lyžovania; or-
ganizovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; 
športová a kultúrna činnosť; prenájom lyžiarskeho 
výstroja; prenájom snowboardového výstroja. 

(540) ALPI 
(550) slovná 
(641) 017967955, 11.10.2018 
(731) 2beGROUP s.r.o., Kopčianska 14, 851 01 Brati-

slava, SK; 
(740) Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI,  

s. r. o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2894-2019 
(220) 27.12.2019 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Fungicídy. 

(540) EMERALD 
(550) slovná 
(731) Isagro S.p.a., Caldera Park, Via Caldera 21, 201 53 

Milano, IT; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 36-2020 
(220) 11.2.2019 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Univerzálne čistiace prípravky na domáce, ko-

merčné, priemyselné a inštitucionálne použitie; 
čistiace prípravky na toalety, vane, drezy a podla-
hy; čistiace prípravky na kuchynské a kúpeľňové 
povrchy; jednorazové utierky napustené čistiacimi 
látkami na použitie v kúpeľniach a kuchyniach; 
leštiace prípravky na kuchynský riad a na sklo; 
čistiace prípravky na rúry; prípravky na čistenie 
varných dosiek; čistiace prípravky na sklokera-
mické a kuchynské povrchy; čistiace prípravky na 
sklo a kovy; prípravky na čistenie okien; bieliace 
prípravky a iné pracie prostriedky, v tuhej, tekutej 
alebo gélovej forme; pracie prostriedky; prípravky 
na čistenie kobercov; prípravky na odstraňovanie 
vodného kameňa a hrdze (pre domácnosť); avivá-
že; detergenty a aditíva na pranie bielizne; prí-
pravky na odstraňovanie škvŕn; prípravky na zvy-
šovanie vône; prípravky na predpieranie a uvoľ-
ňovanie škvŕn; škrob na bielizeň (apretačný prí-
pravok); modridlo na bielizeň, svetlička; bieliace 
prípravky a iné prostriedky na umývanie riadu; 
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú-
senie; prípravky na čistenie, osviežovanie, a deo-
dorizovanie umývačiek riadu; prípravky na opla-
chovanie; prípravky na čistenie a odmasťovanie 
umývačiek riadu; prísady na odstraňovanie vodné-
ho kameňa a proti hrdzi na domáce použitie; príp-
ravky na umývanie riadov; všetky uvedené tovary 
s dezinfekčnými alebo bez dezinfekčných prísad; 
mydlá; detergenty (nie na použitie vo výrobnom 
procese a na lekárske použitie); prípravky na od-
straňovanie hrdze; prípravky na odstraňovanie 
mastnoty; prípravky na uvoľňovanie odtoku v dre-
zoch a umývadlách; odmasťovacie prípravky pre 
domácnosť; prípravky na odstraňovanie vodného 
kameňa (pre domácnosť); prípravky na odstraňo-
vanie hrdze. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá, zelená, biela 
(641) 018021647, 11.02.2019 
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Li-

mited, 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire 
SL1 3UH, GB; 

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

(210) 39-2020 
(220) 10.1.2020 

 11 (511) 30, 43 
(511) 30 - Zmrzliny; cukrárske výrobky. 

43 - Rýchle občerstvenie (snackbary); kaviarne. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Espere s.r.o., Majerníkova 17, 841 05 Bratislava, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 59-2020 
(220) 14.1.2020 

 11 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; pivo; nealkoholické 

ovocné výťažky. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; víno; alkoho-
lické nápoje okrem piva. 
35 - Maloobchodné služby a veľkoobchodné služ-
by s tovarmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto 
zoznamu; online maloobchodné služby a online 
veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v trie-
dach 32 a 33 tohto zoznamu. 

(540) TRILOGIA 
(550) slovná 
(731) Villa Vino Rača a. s., Pri vinohradoch 2, 831 06 

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

 
 

(210) 66-2020 
(220) 15.1.2020 

 11 (511) 17 
(511) 17 - Lepiace pásky (nie na kancelárske, lekárske, 

domáce alebo elektrické izolačné účely); termo- 
plastické syntetické živice, polospracované; plas-
tové vlákna, nie na textilné použitie; extrudované 
plastické hmoty vo forme tyčí na použitie vo vý-
robnom procese; extrudované plastické hmoty vo 
forme blokov na použitie vo výrobnom procese; 
extrudované plastické hmoty vo forme peliet na 
použitie vo výrobnom procese; extrudované plas-
tické hmoty vo forme prútov na použitie vo vý-
robnom procese; extrudované plastické hmoty vo 
forme dosiek na použitie vo výrobnom procese; 
extrudované plastické hmoty vo forme rúrok na 
použitie vo výrobnom procese; polospracované 
termoplastické polymérne živice na použitie vo 
výrobnom procese; termoplastické elastomérne ži-
vice vo forme peliet na použitie pri výrobnom pro-
cese; extrudované plasty na použitie vo výrobnom 
procese; sklenenými vláknami vystužené termo- 
plastické dosky na použitie pri výrobe ďalšieho 
tovaru; sklenenými vláknami vystužené termop-
lastické tabule pre použitie pri výrobe ďalšieho to-
varu; vrstvené plastové dosky na použitie vo vý-
robnom procese; plastové dosky a plastové tabule 
na použitie vo výrobnom procese; plachty z plas-
tických hmôt na použitie vo výrobnom procese; 
polymérové fólie na výrobu elektronických obvo-
dov; lepidlom potiahnuté plastové listy, plastové 
hadice a trubky, plastové prúty a tyče; plastové 
nepremokavé plátno; plastové zábrany proti šíre-
niu olejových škvŕn; laminátové plastové materiá- 
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 ly vo forme dosiek pre použitie vo výrobnom pro-
cese; plastové hadice; polospracovaný expandova-
ný polypropylén vo forme pevnej látky s jednotli-
vo uzavretými bunkami; expandované polypropy-
lénové pelety vo forme pevnej látky s jednotlivo 
uzavretými bunkami na použitie pri výrobe iného 
tovaru; expandované polypropylénové kvapky vo 
forme pev-nej látky s jednotlivo uzavretými bun-
kami na po-užitie pri výrobe iného tovaru; expan-
dovaný polypropylén v extrudovanej forme pevnej 
látky s jednotlivo uzavretými bunkami na použitie 
vo výrobnom procese; polotovary plastových fólií; 
plasty, syntetické látky (polotovary); polyuretáno-
vé dosky na použitie v interiéroch automobilov; 
práškové plastové formovacie hmoty na použitie  
v interiéroch automobilov; polyvinylchloridové fó-
lie na použitie v interiéroch automobilov; termo- 
plastické polyuretánové dosky na použitie v inte-
riéroch automobilov; termoplastické polyolefínové 
fólie na použitie v interiéroch automobilov; plas-
tické hmoty vo forme dosiek, filmov, blokov, tyčí 
a rúrok na použitie vo výrobnom procese; fólie  
z plastických hmôt na tienenie elektromagnetic-
kých vĺn (nie na balenie); plachty z plastických 
hmôt na tienenie elektromagnetických vĺn; fólie  
z plastických hmôt, nie na balenie; plastové lepia-
ce fólie ako polotovar na dosky plošných spojov; 
plastové krycie fólie ako polotovarov na dosky 
plošných spojov; pružná pomedená lamina z plas-
tických hmôt ako polotovar na dosky plošných 
spojov; spojovacie plastické hmoty ako polotovar 
na dosky plošných spojov; elektrické izolačné pás-
ky; elektrické izolačné materiály; elektrické izolá-
tory. 

(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) 70-2020 
(220) 15.1.2020 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Financovanie (služby); medzinárodné bankov-

níctvo; finančné investície; pôžičky (finančné úve-
ry); úschovné služby, úschova v bezpečnostných 
schránkach; náhrada a vymáhanie pohľadávok; spra-
covanie platieb kreditnými kartami; spracovanie 
platieb debetnými kartami; finančný lízing; záložné 
pôžičky; finančné záručné služby; podielové fondy; 
overovanie šekov; finančné služby pre podnikanie  
v oblasti nových technológií; úverové agentúry; vy-
dávanie kreditných kariet; služby platobných kariet; 
správcovstvo majetku (pre tretie osoby); klíring 
(bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadá-
vok a záväzkov); vydávanie cestovných šekov; 
bankovníctvo; vyberanie nájomného; financovanie 
formou kúpy na splátky; kapitálové investície; fi-
nančné sponzorstvo; bankové hypotéky; služby spo- 
 

 riteľní; elektronický prevod kapitálu; obchodovanie 
s akciami a dlhopismi; služby obchodovania s cen-
nými papiermi; maklérstvo s cennými papiermi; 
maklérske služby v oblasti akciových dlhopisov; 
peňažné transakcie; upisovanie cenných papierov; 
vydávanie obligácií; cenové ponuky cenných papie-
rov; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľa-
dávok; služby v oblasti vyplácania dôchodkov; služ-
by v oblasti bankových investícií; faktoring; home 
banking (domáce bankové služby); obchodovanie 
so zahraničnými menami; zmenárenské služby; 
zdravotné poistenie; poistenie proti krádeži; uzatvá-
ranie záručného poistenia; finančné oceňovanie (po-
isťovníctvo); poisťovacie agentúry; posudzovanie 
poisťovacích nárokov; poisťovacie služby; informá-
cie o poistení; sprostredkovanie poistenia; aktuárske 
služby (poistno-matematické); uzatváranie poistenia 
priemyselných nehôd; uzatváranie úrazového pois-
tenia; dôchodkové poisťovacie služby; uzatváranie 
životného poistenia; poistenie pre prípad straty; po-
skytovanie doživotnej renty; poistenie automobilov; 
zaistenie krytia; poistenie zodpovednosti za škodu; 
uzatváranie poistenia v letectve; uzatváranie námor-
ného poistenia; uzatváranie poistenia proti požiaru; 
služby hodnotenia úverovej spoľahlivosti klienta; 
finančné odhady na účely poistenia; finančný ma-
nažment; finančné analýzy; finančné poradenstvo; 
finančné informácie; daňové odhady (služby); fi-
nančné služby v oblasti likvidácie podnikov; realit-
né kancelárie; investície do nehnuteľností; spros-
tredkovanie nehnuteľností; prenájom poľnohospo-
dárskych fariem; oceňovanie nehnuteľností; správa 
nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; prenájom 
kancelárskych priestorov; správa nájomných do-
mov; prenájom bytov; ubytovacie kancelárie (pre-
nájom bývania). 

(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) 91-2020 
(220) 20.1.2020 

 11 (511) 16, 35, 38, 41 
(511) 16 - Fotografie (tlačoviny); tlačoviny; ročenky; 

noviny; periodiká; časopisy (periodiká); brožúry; 
brožované knihy; katalógy; tlačené publikácie. 
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; 
reklama; spracovanie textov. 
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na interne-
te; poskytovanie diskusných fór online; prenos 
správ a obrazových informácii prostredníctvom 
počítačov. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; vzdelá-
vanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; písanie textov; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania);  
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fotografické reportáže; reportérske služby; elek-
tronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
online vydávanie elektronických kníh a časopisov. 

(540) polnoinfo.sk 
(550) slovná 
(731) Huba Juraj, Ing., Remeselnícka 24, 949 01 Nitra, 

SK; 
 
 

(210) 106-2020 
(220) 21.1.2020 

 11 (511) 6, 7, 9, 19, 35, 37, 41, 42, 44, 45 
(511) 6 - Kovové protihlukové zásteny; kovové proti-

hlukové clony; kovové tlmiče hluku (nie časti stro-
jov). 
7 - Kryty (časti strojov); tlmiče (časti strojov); tl-
miče motorov a hnacích strojov. 
9 - Počítačový hardvér; počítačový softvér; nosiče 
s nahraným softvérom; ochranné kryty proti ohňu; 
fotografické clony; clony proti oslneniu; clony 
proti radiácii na priemyselné účely. 
19 - Nekovové protihlukové zásteny; nekovové 
protihlukové clony; nekovové tlmiče hluku (nie 
časti strojov); nekovové akustické obklady. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti v oblas-
ti laboratórnej meracej techniky a príslušenstva; 
poskytovanie administratívnej pomoci pri zastu-
povaní zahraničných firiem; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby s elektroakustickými zariade-
niami; finančný audit; ekonomické spracovanie 
poplatkovej agendy; obchodné poradenstvo pri ná-
kupe ručného mechanizovaného náradia; systema-
tizácia údajov v počítačových databázach; inventa-
rizácia drevín. 
37 - Akustické úpravy priestorov; akustické úpra-
vy stavebných konštrukcií; inštalácie elektroakus-
tických zariadení; inštalácie zariadení na šírenie 
zvuku; dozor nad stavbami; inštalácia dverí a okien; 
izolovanie stavieb; informácie o stavbách; infor-
mácie o opravách; inštalácie a opravy klimatizač-
ných zariadení. 
41 - Organizovanie odborných seminárov; organi-
zovanie odborných školení; organizovanie kurzov. 
42 - Konzultačné a poradenské služby v oblasti 
merania hluku; akustické merania, výpočty, ma-
tematické modelovanie v oblasti akustiky; meranie 
a monitorovanie hluku vo vnútornom i vonkajšom 
prostredí; hygienické a technické meranie hluku 
(služby technikov, týkajúce sa vedeckého výsku-
mu na lekárske účely); posudky a návrhy staveb-
nej a priestorovej akustiky; posudzovanie a vy-
hodnocovanie hluku; lokalizácia a identifikácia 
zdrojov hluku; stanovenie podielov zdrojov zvuku; 
spracovanie hlukovej záťaže územia v geografic-
kom informačnom systéme; spracovanie hluko-
vých máp; spracovanie hlukových, emisných a imis-
ných máp obytných sídiel; posudzovanie urbanis-
tických návrhov z hľadiska hluku; návrhy proti-
hlukových opatrení; návrhy pre znižovanie hluku 
vo vnútornom i vonkajšom prostredí; výpočty, ná-
vrhy a projekty v 
priemysle, doprave a ťažbe; posudky a návrhy 
ozvučenia priestorov; modelovanie akustickej zá-
ťaže; kategorizácia pracovísk podľa hluku; mera-
nie akustických parametrov technických výrobkov 
pre certifikáciu; hodnotenie zdravotných rizík ex-
pozície hluku (služby technikov, týkajúce sa ve- 
 

deckého výskumu na lekárske účely); poradenské 
a konzultačné služby v oblasti ochrany ovzdušia; 
meranie a vyhodnocovanie kvality ovzdušia; po-
sudzovanie znečistenia ovzdušia; kontrola kvality 
ovzdušia; meranie prašnosti v pracovnom prostre-
dí; ekologické audity technické; spracovanie emis-
ných a imisných máp znečisteného ovzdušia; ná-
vrhy na zlepšovanie kvality ovzdušia a znižovania 
emisií; konzultačné a poradenské služby v oblasti 
ochrany životného prostredia; posudzovanie vply-
vu koncepcií, zámerov, stavieb, činností, techno-
lógií a výrobkov na životné prostredie; tvorba ná-
vrhov pásiem hygienickej ochrany; tvorba pro-
gramov odpadového hospodárstva; analytické spra-
covanie poplatkovej agendy; spracovanie a imple-
mentácia plánov na zabezpečenie stanovenej 
úrovne kvality ovzdušia; posudky a návrhy rieše-
nia dopravy a ťažby vo vzťahu k životnému pros-
trediu (technická činnosť navrhovanie dopravy); 
konzultačné a poradenské služby v oblasti posu-
dzovania osvetlenia a oslnenia; štúdie osvetlenia  
a oslnenia; merania, výpočty a posudzovanie den-
ného aj umelého osvetlenia a oslnenia; návrhy rie-
šení osvetlenia a oslnenia; posudzovanie združe-
ného osvetlenia; posudzovanie a vyhodnocovanie 
zatienenia pozemkov; posudzovanie urbanistických 
návrhov z hľadiska osvetlenia a oslnenia; návrhy  
a podklady na zatriedenie zrakových činností - ná-
vrh pracovných miest vo výrobných, kancelár-
skych a ďalších priestoroch (služby technikov); 
konzultačné a poradenské služby v oblasti posu-
dzovania vibrácií; meranie vibrácií; hodnotenie 
zdravotných rizík z vibrácií; posudzovanie vplyvu 
nástrojov na zdravie pracovníkov (služby techni-
kov, týkajúce sa ve-deckého výskumu na lekárske 
účely); konzultačné a poradenské služby v oblasti 
posudzovania mikroklímy; meranie tepelno-vlh-
kostnej mikroklímy v pracovnom i mimopracov-
nom prostredí; hodnotenie a objektivizácia mik-
roklimatických podmienok; konzultačné a pora-
denské služby v oblasti biologického výskumu, 
prieskumu a jeho hodnotenia; biologický výskum 
a jeho analýza; botanické a zoologické prieskumy 
so zameraním na zvlášť chránené druhy; služby  
v oblasti posudzovania vplyvov, zámerov a zásad 
územného rozvoja a zemných plánov a na životné 
prostredie a udržateľný rozvoj územia; konzultač-
né a poradenské služby v oblasti posudzovania 
vplyvov na životné prostredie; akustické a rozpty-
lové štúdie; vedecké štúdie preslnenia a denného 
osvetlenia; dendrologický prieskum; štúdie hodno-
tenia krajinného rázu; hydrogeologické posudzo-
vanie; vedecké štúdie prevetrávania územia; kon-
zultačné a poradenské služby v oblasti v oblasti 
územného a stavebného konania; služby v oblasti 
územného a stavebného plánovania; posudzovanie 
vplyvov stavieb na životné prostredie a na ochranu 
zvláštnych záujmov (napr. záujmy obrany a bez-
pečnosti štátu, záujmy chránené legislatívou, týka-
júce sa životného prostredia); návrhy riešení och-
rany ovzdušia; návrhy riešení ochrany proti hluku; 
podmienky na ochranu životného prostredia pri 
odstraňovaní stavby; návrhy riešení nakladania  
s nebezpečným odpadom; návrhy spôsobu dopra-
vy odpadov, likvidácie, využitia, recyklácie a ulo-
ženia; konzultačné a poradenské služby v oblasti 
ochrany prírody; vyhodnotenie vplyvu na význam- 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 141 
 

né lokality a vtáčie oblasti; hydrogeologické štú-
die; vedecké prieskumy kontaminácie zemín a pod-
zemnej vody; vyhodnocovanie informácií pomo-
cou geografického informačného systému; labora-
tórne meranie hluku, vibrácií, kvality ovzdušia, 
vplyvov odpadu a svetla; technické meranie fyzi-
kálnych faktorov; inžinierska činnosť; výskum  
a vývoj v uvedených odboroch; hodnotenia zdra-
votných rizík a posudzovanie vplyvov na verejné 
zdravie a životné prostredie v uvedených odboroch 
(služby technikov týkajúcich sa vedeckého vý-
skumu na lekárske účely); technické konzultačné 
služby na ochranu prostredia; tvorba software  
v uvedených odboroch; poskytovanie poradenstva 
v oblasti hardware a software v uvedených odbo-
roch; navrhovanie a údržba databáz v uvedených 
odboroch; poskytovanie technickej podpory pri 
prevádzke počítačových sietí; spracovanie ozná-
mení (tzv. podlimitné oznámenia zámeru), štúdií, 
dokumentácií, fotodokumentácií, podkladov, po-
sudkov, expertíz, prevádzkových poriadkov, žia-
dostí a projektov v oblasti vyššie uvedených služieb. 
44 - Poradenstvo na predchádzanie vzniku chorôb 
z vibrácií. 
45 - Právne služby v oblasti ochrany ovzdušia a od-
padového hospodárstva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4/558, 

108 00 Praha 10 - Malešice, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 118-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Hry, hračky; náučné, kvízové, vzdelávacie  

a spoločenské hry; stolové hry (krížovky, šarády, 
rébusy, hádanky, hlavolamy); hracie karty; hla-
volamy (puzzle); hry rozvíjajúce zručnosti a ob-
ratnosť; hry rozvíjajúce logické myslenie. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom pri výbere 
tovarov a služieb; reklama; veľkoobchodné a ma-
loobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 
28 tohto zoznamu; predvádzanie tovarov uvede-
ných v triede 28 tohto zoznamu prostredníctvom 
internetu a v kamenných predajniach. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizova-
nie súťaží a stretnutí na zábavné účely. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) ALBI Česká republika a.s., Thámova 289/13, 

186 00 Praha 8, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 120-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Hry, hračky; náučné, kvízové, vzdelávacie  

a spoločenské hry; stolové hry (krížovky, šarády, 
rébusy, hádanky, hlavolamy); hracie karty; hla-
volamy (puzzle); hry rozvíjajúce zručnosti a ob-
ratnosť; hry rozvíjajúce logické myslenie. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom pri výbere 
tovarov a služieb; reklama; veľkoobchodné a ma-
loobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 
28 tohto zoznamu; predvádzanie tovarov uvede-
ných v triede 28 tohto zoznamu prostredníctvom 
internetu a v kamenných predajniach. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizova-
nie súťaží a stretnutí na zábavné účely. 

(540) V kocke! Plus 
(550) slovná 
(731) ALBI Česká republika a.s., Thámova 289/13, 

186 00 Praha 8, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 126-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Hry, hračky; náučné, kvízové, vzdelávacie  

a spoločenské hry; stolové hry (krížovky, šarády, 
rébusy, hádanky, hlavolamy); hracie karty; hla-
volamy (puzzle); hry rozvíjajúce zručnosti a ob-
ratnosť; hry rozvíjajúce logické myslenie. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom pri výbere 
tovarov a služieb; reklama; veľkoobchodné a ma-
loobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 
28 tohto zoznamu; predvádzanie tovarov uvede-
ných v triede 28 tohto zoznamu prostredníctvom 
internetu a v kamenných predajniach. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizova-
nie súťaží a stretnutí na zábavné účely. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) ALBI Česká republika a.s., Thámova 289/13, 

186 00 Praha 8, CZ; 
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(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 128-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Hry, hračky; náučné, kvízové, vzdelávacie  

a spoločenské hry; stolové hry (krížovky, šarády, 
rébusy, hádanky, hlavolamy); hracie karty; hla-
volamy (puzzle); hry rozvíjajúce zručnosti a ob-
ratnosť; hry rozvíjajúce logické myslenie. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom pri výbere 
tovarov a služieb; reklama; veľkoobchodné a ma-
loobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 
28 tohto zoznamu; predvádzanie tovarov uvede-
ných v triede 28 tohto zoznamu prostredníctvom 
internetu a v kamenných predajniach. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizova-
nie súťaží a stretnutí na zábavné účely. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) ALBI Česká republika a.s., Thámova 289/13, 

186 00 Praha 8, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 133-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Hry, hračky; náučné, kvízové, vzdelávacie  

a spoločenské hry; stolové hry (krížovky, šarády, 
rébusy, hádanky, hlavolamy); hracie karty; hlavo-
lamy (puzzle); hry rozvíjajúce zručnosti a obrat-
nosť; hry rozvíjajúce logické myslenie. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; reklama; veľkoobchodné a maloob-
chodné služby s tovarmi uvedenými v triede 28 
tohto zoznamu; predvádzanie tovarov uvedených  
v triede 28 tohto zoznamu prostredníctvom inter-
netu a v kamenných predajniach. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizovanie 
súťaží a stretnutí na zábavné účely. 

(540) Mozgovňa 
(550) slovná 
(731) ALBI Česká republika a.s., Thámova 289/13, 

186 00 Praha 8, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(210) 134-2020 
(220) 23.1.2020 

 11 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Hry, hračky; náučné, kvízové, vzdelávacie  

a spoločenské hry; stolové hry (krížovky, šarády, 
rébusy, hádanky, hlavolamy); hracie karty; hla-
volamy (puzzle); hry rozvíjajúce zručnosti a ob-
ratnosť; hry rozvíjajúce logické myslenie. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom pri výbere 
tovarov a služieb; reklama; veľkoobchodné a ma-
loobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 
28 tohto zoznamu; predvádzanie tovarov uvede-
ných v triede 28 tohto zoznamu prostredníctvom 
internetu a v kamenných predajniach. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizova-
nie súťaží a stretnutí na zábavné účely. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) ALBI Česká republika a.s., Thámova 289/13, 

186 00 Praha 8, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 163-2020 
(220) 24.1.2020 

 11 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Hry, hračky; náučné, kvízové, vzdelávacie  

a spoločenské hry; stolové hry (krížovky, šarády, 
rébusy, hádanky, hlavolamy); hracie karty; hla-
volamy (puzzle); hry rozvíjajúce zručnosti a ob-
ratnosť; hry rozvíjajúce logické myslenie. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom pri výbere 
tovarov a služieb; reklama; veľkoobchodné a ma-
loobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 
28 tohto zoznamu; predvádzanie tovarov uvede-
ných v triede 28 tohto zoznamu prostredníctvom 
internetu a v kamenných predajniach. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizova-
nie súťaží a stretnutí na zábavné účely. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) ALBI Česká republika a.s., Thámova 289/13, 

186 00 Praha 8, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 230-2020 
(220) 31.1.2020 
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 11 (511) 33 
(511) 33 - Ružové tiché víno; ružové sýtené víno; ružo-

vé šumivé víno. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zlatá 
(731) Pavelka Milan, Ing., Cajlanská 126, 902 01 Pezi-

nok, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 261-2020 
(220) 2.2.2020 

 11 (511) 3, 4, 5, 11, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 43 
(511) 3 - Škrob na bielizeň (apretačný prípravok); myd-

lá; avivážne prípravky; mydlá na holenie; vatové 
tyčinky na kozmetické použitie; bieliace pracie 
prostriedky; ústne vody (nie na lekárske použitie); 
farby na vlasy; leštiace prípravky; leštiace príp-
ravky na nábytok a dlážku; prípravky na odstraňo-
vanie škvŕn; kozmetické krémy; prípravky na čis-
tenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie na 
použitie vo výrobnom procese); odličovacie prí-
pravky; prípravky na čistenie zubov; prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); 
čistiace prípravky; kozmetické pleťové vody; pra-
cie prostriedky; šampóny; prípravky na holenie; 
antiperspiranty (kozmetické výrobky); šampóny 
pre zvieratá chované v domácnosti (neliečivé toa-
letné prípravky); vody po holení; laky na vlasy; 
osviežovače vzduchu; umývacie prípravky na osob-
nú hygienu (deodoranty). 
4 - Sviečky (na svietenie). 
5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; diétne po-
traviny a diétne látky na lekárske alebo zverole-
kárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové 
doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový 
materiál; materiály na plombovanie zubov a na 
zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky 
na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy; diétne lát-
ky na lekárske použitie; sušené mlieko pre dojčatá; 
včelia materská kašička (výživový doplnok); náp-
lasti; obväzový materiál; liečivé rastliny; bylinko-
vé čaje na lekárske použitie; liečivé cukríky; pas-
tilky na farmaceutické použitie; žuvačky na lekár-
ske použitie; chlieb pre diabetikov na lekárske po-
užitie; liečivé nápoje; sladové mliečne nápoje na 
lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použi-
tie; diétne potraviny na lekárske použitie; minerál- 
 
ne výživové doplnky; pesticídy; repelenty na od-
pudzovanie hmyzu; tabletky na chudnutie; lekár-

ske prípravky na odtučňovacie kúry; vložky na 
ochranu bielizne (hygienické potreby); menštruač-
né vložky; prípravky do kúpeľa na lekárske použi-
tie; prenosné lekárničky (plné); minerálne vody na 
lekárske použitie; soli do minerálnych kúpeľov; 
prípravky na ničenie hlodavcov; prípravky proti 
parazitom; prípravky na umývanie psov (insekti-
cídy); detské plienky. 
11 - Zapaľovače; žiarovky. 
16 - Papier, kartón, lepenka; reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky; strieborný papier; 
aritmetické tabuľky; zaraďovače, šanóny (na voľ-
né listy); podložky pod pivové poháre; lístky; pija-
vý papier; priesvitný papier (pauzovací); kopíro-
vací uhľový papier; papier do záznamových zaria-
dení; kartotékové lístky; hárky papiera; lepenkové 
škatule na klobúky; tuby z kartónu; katalógy; 
spevníky; obaly na doklady; papierové kornúty; 
papierové obaly na mliečne výrobky; papier do 
elektrokardiografov; pijaky; účtovné knihy; zoz-
namy; figuríny z papierovej drviny; filtračný pa-
pier; tlačivá (formuláre); šablóny (kancelárske po-
treby); časové rozvrhy (tlačoviny); tlačoviny; tla-
čené publikácie; príručky; stolové prestieranie  
z papiera; brožované knihy; svietivý papier; papie-
rová drvina; paragóny; záložky do kníh; papierové 
pečate; pergamenový papier; dosky na spisy; šab-
lóny na kreslenie a maľovanie; papierové pásky  
a štítky na zaznamenávanie počítačových progra-
mov; papier na rádiogramy; knihárske plátno; ča-
sopisy (periodiká); papierové pásky iné ako do 
vlasov alebo stužkárska galantéria; školské potre-
by (papiernický tovar); blahoprajné pohľadnice; 
priesvitky (papiernický tovar); ročenky; papierové 
podbradníky; lepenkové alebo papierové škatule; 
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papie-
rové podložky pod poháre; oznámenia (papiernic-
ký tovar); papierové zástavy; papierové alebo plas-
tové vrecká na odpadky; odličovacie papierové 
obrúsky; papierové servítky; pútače z papiera ale-
bo lepenky; papierové alebo lepenkové etikety; 
papierové filtre na kávu; papierové alebo kartóno-
vé vývesné tabule; komiksy; kopírovací papier (pa-
piernický tovar); obežníky; parafínový papier; pa-
pier do skríň (parfumovaný alebo neparfumova-
ný); papier xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľ-
by); ozdobné papierové mašle iné ako do vlasov 
alebo stužkárska galantéria; papierové alebo plas-
tové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potra-
vín; papierové alebo plastové absorpčné hárky 
alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; 
letáky; knihárske potreby; fotografie; papiernický 
tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske po-
užitie alebo pre domácnosť; potreby pre výtvar-
ných umelcov; maliarske štetce; kancelárske po-
treby (okrem nábytku); učebné a vyučovacie po-
môcky (okrem prístrojov); typy (tlačové písmo), 
štočky; albumy; atlasy; knihy; noviny; baliaci pa-
pier; pásky do písacích strojov; útržkové bloky; 
poznámkové zošity; brožúry; viskózové fólie na 
balenie; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; 
periodiká; tuš; kancelárske dierkovače; spisové 
obaly (papiernický tovar); listový papier; zemské 
glóbusy; grafické reprodukcie; grafické zobraze-
nia; gumy na gumovanie; modelovacie hmoty; na-
vlhčovacie hubky (kancelárske potreby); atramen- 
 
ty; kalendáre; kancelárske potreby okrem nábytku; 
kancelárske sponky; papierové vreckovky; ceruz-
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ky; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; maliarske plátna; maliarske stoja-
ny; mapy; nože na papier (otvárače listov); obálky 
(papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); ore-
závacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelek-
trické); toaletný papier; papierové obrúsky (pre-
stieranie); papierové obrusy; pastelky; plagáty; ná-
kresy; pohľadnice; poštové známky; písacie súp-
ravy (papiernický tovar); perá (kancelárske potre-
by); rysovacie pravítka; papierové podložky na 
stôl (anglické prestieranie); písacie stroje (elek-
trické aj neelektrické); papierové utierky; rysova-
cie potreby; zošity; zošívačky (kancelárske potre-
by); skicáre; štetce; baliace plastové fólie; papie-
rové alebo plastové vrecká a tašky na balenie. 
21 - Handry na čistenie; špáradlá; špongie na umý-
vanie; mopy; potreby pre domácnosť; zubné kef-
ky; drôtenky na použitie v kuchyni; rukavice pre 
domácnosť. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-
ky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovo-
cie a zelenina; ovocné rôsoly, kompóty; vajcia; 
mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje  
a tuky; džemy; marmelády; konzervované ovocie; 
paradajkový pretlak; ovocné pretlaky; vývary (bu-
jóny); konzervovaná cibuľa; konzervovaná šošo-
vica; datle; konzervovaná fazuľa; konzervovaný 
hrach; hrozienka sušené; huspenina; pečeň; potra-
vinársky olivový olej; potravinársky ľanový olej; 
potravinársky kukuričný olej; potravinársky kost-
ný olej; potravinársky kokosový olej; jogurt; kan-
dizované ovocie; klobásy, salámy, párky; mäsové 
konzervy; konzervy s rybami; konzervovaná zele-
nina; kôrovce (neživé); kyslá kapusta; langusty 
(neživé); konzervované hľuzovky; lososy (neživé); 
spracované mandle; margarín; maslo; mäso; mäk-
kýše (neživé); mliečne nápoje (s vysokým obsa-
hom mlieka); mliečne koktaily; syry; tukové ná-
tierky na chlieb; tavené syrové výrobky (mliečne 
výrobky); syrové korbáčiky (mliečne výrobky); so-
lené potraviny; konzervované olivy; spracované 
lieskové orechy; spracované arašidy; spracované 
škrupinové ovocie; pečeňová paštéta; morské raky 
(neživé); ryby (neživé); ovocné šaláty; zeleninové 
šaláty; sardinky (neživé); slede (neživé); slanina; 
smotana (mliečne výrobky); sušené vajcia; šľahač-
ka; šunka; údeniny; konzervované šampiňóny; 
konzervované hríby; sušené hríby; potravinárska 
želatína; zemiakové placky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; 
tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, 
med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); ko-
reniny; konzumný ľad; bonbóny (cukrovinky); 
cukríky; cukrovinky; čokoláda; čokoládové nápo-
je; torty; pečivo (rožky); jemné pečivo (cukrárske 
výrobky); krekery (slané pečivo); pečivo s mäso-
vou náplňou; chlieb; chuťové prísady; kakaové 
nápoje; kandis (na povrch cukroviniek); mliečna 
ovsená kaša; kávové náhradky; kávové nápoje; 
keksy; krúpy (potraviny); kukuričná krupica; pše-
ničná krupica; kuchynská soľ; mletá kukurica; 
pražená kukurica; prášok do pečiva; lístkové cesto; 
majonézy; pirôžky s mäsom (pečivo s náplňou); 
koláče s plnkou; pirohy ako mrazené polotovary;  
 
perníky; melasa; müsli; muškátové orechy; nové 
korenie; sójová omáčka; omáčky na cestoviny; pa-

radajková omáčka; oblátky; kukuričné vločky; 
obilninové vločky; ovsené vločky; paprika (kore-
niny); čierne korenie; pizza; pizza v prášku; bá-
bovka v prášku; torty v prášku; škrob (potraviny); 
pralinky; príchute do potravín (okrem éterických 
esencií a esenciálnych olejov); pudingy; sendviče; 
škorica (korenina); sucháre; sušienky; šafran (ko-
renie); cestá na jedlá; cestá na koláče; cestoviny; 
vanilín (vanilková náhradka); vanilkové príchute; 
zákusky, koláče; zálievky na šaláty; mletý ďum-
bier (korenie); žemle (pekárske výrobky); žuvač-
ky; kečup; parené buchty (hotové jedlá); halušky 
(hotové jedlá); knedle (hotové jedlá); palacinky 
(hotové jedlá); lokše (hotové jedlá); čajové nápoje; 
mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové ná-
poje; konzervované záhradné bylinky (chuťové prí-
sady). 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina; rastliny a živé kve-
ty; čerstvé arašidy; čerstvé zemiaky; čerstvé zá-
hradné bylinky; čerstvá cibuľa; citrusové ovocie; 
čakanka; čerstvá fazuľa; čerstvý hlávkový šalát; 
čerstvé hríby; čerstvý hrach; čerstvé hrozno; nápo-
je pre zvieratá chované v domácnosti; čerstvé gaš-
tany; sušené kvety (na dekoráciu); čerstvé uhorky; 
nespracované škrupinové ovocie; čerstvý pór; živé 
ryby; semená na siatie; nespracovaný konzumný 
sezam; čerstvá tekvica; vianočné stromčeky. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoho-
lické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; siru-
py a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápo-
jov; nealkoholické nápoje; mixované ovocné alebo 
zeleninové nápoje; zeleninové džúsy (nápoje); ne-
alkoholické ovocné výťažky; prášky na prípravu 
šumivých nápojov; príchute na výrobu nealkoho-
lických nápojov; sirupy na výrobu nápojov; príp-
ravky na výrobu sýtenej vody; sódová voda (si-
fón); minerálne vody (nápoje); sýtené vody; sirupy 
na výrobu limonád; nealkoholické sladové nápoje; 
stolové vody; srvátkové nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholové 
extrakty (tinktúry); liehové esencie; aperitívy; bran-
dy; destilované nápoje; likéry; digestíva (liehoviny 
a likéry); džin; alkoholické mušty; koktaily; lieho-
viny; medovina; rum; saké; víno; vodka; whisky. 
35 - Obchodný manažment; obchodná administra-
tíva; kancelárske práce; reklama; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácii; prie-
skum trhu; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; pora-
denstvo pri riadení podnikov; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné pora-
denstvo týkajúce sa franšízy; výber zamestnancov 
pomocou psychologických testov. 
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; rea-
litné služby; prenájom nehnuteľností; správa ne-
hnuteľností; finančné služby týkajúce sa franšízy. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering); bary (služby); bistrá (služby); 
grily (reštaurácie); informácie o reštauráciách (služ-
by); kaviarne; podávanie jedál a nápojov v kluboch; 
podávanie jedál a nápojov; pohostinstvá (služby); 
poskytovanie jedla a nápojov v reštauráciách a ba-
roch; reštauračné (stravovacie) služby; zmrzlinár-
ne (služby); zdobenie koláčov. 
 
 
 

(540) 
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(550) obrazová 
(591) zlatá 
(731) MIRAFOOD s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 

831 06 Bratislava, SK; 
(740) Adamovičová Beáta, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 337-2020 
(220) 7.2.2020 

 11 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Potravinové doplnky a dietetické prípravky; 

tabletky na chudnutie; lekárske prípravky na chud-
nutie; kapsule na chudnutie. 
29 - Potravinárske oleje a tuky; spracované ovocie 
a zelenina; spracované huby; spracované orechy; 
spracované strukoviny. 
30 - Káva; náhradky kávy; čaj; náhradky čaju; ka-
kao; cukor; prírodné sladidlá; sladké polevy a pln-
ky; med; včelia kašička; kuchynská soľ; chuťové 
prísady; potravinárske príchute okrem esenciál-
nych olejov; príchute do potravín (okrem éteric-
kých esencií a esenciálnych olejov); koreniny; prí-
pravky z obilnín; škrob (potraviny); droždie, práš-
ky do pečiva. 

(540) Lipoxal 
(550) slovná 
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

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

 
 

(210) 355-2020 
(220) 11.2.2020 

 11 (511) 24, 25, 26 
(511) 24 - Nažehľovacie textílie; textílie neprepúšťajúce 

plyn na aerostaty (balóny); textílie imitujúce kožu-
šiny; Kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); textil-
né alebo plastové stolové vlajky; tkaniny; sieťovi-
na; textilné materiály; textílie; kanava (riedka tka-
nina) na tapisérie alebo vyšívanie; konopné tkani-
ny; textilné klobúkové podšívky; ševioty (vlnené 
tkaniny); bavlnené textílie; cestovné deky; krep 
(textílie); krepón (jemná hodvábna tkanina); textí-
lie na bielizeň; textilné podšívky; textilné alebo 
plastové zástavky; elastické textílie; textílie na vy-
šívanie s predkresleným vzorom; flanel (textílie); 
flauš (textílie); hodvábne tkaniny na tlačové vzory; 
potlačený kartún; džersej (pleteniny); jutové textí-
lie; vlnené textílie; ľanové textílie; plastové mate-
riály (náhradky textílií); textilné alebo plastové zá-
vesy; hodvábne textílie; tyl; pleteniny (textílie); 
bavlnené plátno; netkané textílie; textilné etikety; 
textilné nástenné dekorácie; textílie do tlačiarní na 
textil; textílie pre odevný priemysel; mušelín (tex-
tílie). 

25 - Oblečenie pre motoristov; pančuchy; baretky; 
pracovné plášte; čiapky; pleteniny; ramienka na 
dámsku bielizeň; goliere (časti odevov); pletené 
šály; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (tre-
nírky, boxerky); priliehavé čiapky; živôtiky, kor-
zety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne 
(časti odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky 
(časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pu-
lóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; 
podväzky; podväzky na pančuchy; košele; košele  
s krátkym rukávom; odevy; klobúky; kožušiny 
(oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové no-
havice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombi-
nézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; 
korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); 
chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); krava-
ty; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošate-
nie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šat-
ky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); cylindre (klo-
búky); gabardénové plášte; korzety (spodná bieli-
zeň); vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; 
oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie 
pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manže-
ty (časti odevov); zástery; rukávniky; rukavice bez 
prstov; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; 
kožušinové kabáty; plážové oblečenie; vrecká na 
odevy; pyžamá; šaty; pánska spodná bielizeň (sli-
py); podprsenky; zvrchníky; uniformy; bundy; sa-
ká; papierové odevy; závoje; plavky (pánske); plav-
ky; kúpacie plášte; čelenky (oblečenie); parky 
(teplé krátke kabáty s kapucňou); kombiné (spod-
ná bielizeň); šatky na krk; odevy z imitácií kože; 
body (spodná bielizeň); kožené odevy; tričká; tur-
bany; šály uviazané pod krkom; opasky na dokla-
dy a peniaze (časti odevov); nohavicové sukne; 
pončá; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hla-
vy); dámske nohavičky; športové tielka; ponožky 
pohlcujúce pot; trikoty (cvičebné úbory); vyšívané 
odevy; pokrývky hlavy. 
26 - Odevné zipsy; klobúkové ozdoby (stužkársky 
tovar); lemovky; gombíky; elastické pásky na pri-
držiavanie rukávov; náramenné pásky; spony na 
traky; brošne (doplnky oblečenia); výšivky (galan-
téria); pracky na opasky; monogramy (značky na 
bielizeň); šnúry na odevy; háčiky na živôtiky; zip-
sy; strapce (stužkársky tovar); čipky, krajky; znač-
ky na bielizeň (písmená); pásky (stužkársky tovar); 
brmbolce; odznaky na odevy, nie z drahých kovov; 
nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galanté-
ria); štartové čísla; nášivky, aplikácie (galantéria); 
prívesky okrem klenotníckych výrobkov a príves-
kov na kľúče. 

(540) UNFORGETTABLE. 
(550) slovná 
(731) Zelenák Andrej, Mgr., Malá 9, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Boldiz Law Firm s.r.o., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 357-2020 
(220) 11.2.2020 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Limonády; nealkoholické nápoje; nealkoho-

lické ochutené sýtené nápoje; nealkoholické šu-
mivé nápoje z ovocných štiav. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna, zlatá 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Nad Porubkou 

2278/31a, 708 00 Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 359-2020 
(220) 2.3.2020 

 11 (511) 35, 36, 45 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; reklamné plagátovanie; komerčné infor-
mačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie 
reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri 
riadení podnikov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prená-
jom reklamných materiálov; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchod-
ný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); televízna reklama; prepiso-
vanie správ (kancelárske práce); reklamné agen-
tury; poradenské služby pri riadení obchodnej čin-
nosti; marketingový prieskum; správa počítačo-
vých súborov; odborné obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) pred-
povede; nábor zamestnancov; prenájom reklam-
ných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); 
odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných 
predplatiteľov); spracovanie textov; zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; organizovanie veľtr-
hov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného 
času v komunikačných médiách; služby porovná-
vania cien; prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov  
a služieb; predplatné telekomunikačných služieb 
(pre tretie osoby); administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; obchodná správa licencií 
výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); fakturácie; písa-
nie reklamných textov; zostavovanie štatistík; gra-
fická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadá-
vanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; ob- 
 

 chodný manažment pre športovcov; marketing; te-
lemarketingové služby; prenájom predajných stán-
kov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácií; optimalizácia inter-
netových vyhľadávačov na podporu predaja; op-
timalizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchod-
né sprostredkovateľské služby; obchodný manaž-
ment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií 
pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozví-
janie reklamných nápadov; podávanie daňových 
priznaní; podnikové riadenie refundovaných pro-
gramov (pre tretie osoby); prenájom bilbordov; pí-
sanie životopisov (pre tretie osoby); indexovanie 
webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; správa programov pre pravidelných cestu-
júcich v leteckej doprave; plánovanie stretnutí 
(kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kance-
lárske práce); správa spotrebiteľských vernostných 
programov; písanie textov scenárov na reklamné 
účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; 
aktualizácia a údržba informácií v registroch; zos-
tavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské 
služby v oblasti priraďovania potenciálnych súk-
romných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú 
o financovanie; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti ko-
munikácie (reklama); dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby; služby darčekových zoz-
namov; cielený marketing; dočasné riadenie pod-
nikov; 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; komerčné lobistické služby. 
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; 
poisťovníctvo; kapitálové investície; finančné zá-
ručné služby; zmenárenské služby; vydávanie ces-
tovných šekov; klíring (bezhotovostné zúčtováva-
nie vzájomných pohľadávok a záväzkov); úschov-
né služby, úschova v bezpečnostných schránkách; 
organizovanie peňažných zbierok; pôžičky (finan-
čné úvery); daňové odhady (služby); finančné od-
hady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku 
(pre tretie osoby); financovanie (služby); správa 
nehnuteľností; zdravotné poistenie; životné poiste-
nie; finančné analýzy; finančné poradenstvo; kon-
zultačné služby v oblasti poisťovníctva; elektro-
nický prevod kapitálu; finančné informácie; in-
formácie o poistení; vyberanie nájomného; oceňo-
vanie známok; vydávanie cenných papierov; ús-
chova cenností; bankové služby priamo k zákazní-
kom (homebanking); likvidácia podnikov (finanč-
né služby); poradenstvo v oblasti splácania dlhov; 
poskytovanie finančných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; finančné riadenie refun-
dovaných platieb (pre tretie osoby); finančné záru-
ky; prenájom zdieľaných kancelárskych priesto-
rov; nehnuteľnosti (služby). 
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45 - Detektívne kancelárie; pátranie po nezvestných 
osobách; mediačné služby; arbitrážne služby; po-
radenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; 
spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií 
na práva duševného vlastníctva; právny výskum; 
advokátske služby; udeľovanie licencií na počíta-
čové programy (právne služby); registrácia domé-
nových mien (právne služby); online služby so-
ciálnych sietí; vypracovávanie právnych doku-
mentov; správa licencií (právne služby); prenájom 
názvov internetových domén; udeľovanie licencií 
(právne služby) na vydávanie softvéru; právny do-
hľad; právne poradenstvo pri prieskume patentov; 
advokátske právne služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, sivá, zelená 
(731) Vaše nároky.cz, SE, Vídeňská 546/55, 639 00 

Brno-Štýřice, CZ; 
 
 

(210) 365-2020 
(220) 11.2.2020 

 11 (511) 16, 28, 35, 41 
(511) 16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potre-

by; fotografie; papiernický tovar, písacie a kance-
lárske potreby (okrem nábytku); lepidlá na kance-
lárske použitie alebo pre domácnosť; kresliarske 
potreby a potreby pre výtvarných umelcov; štetce; 
učebné a vyučovacie pomôcky; plastové fólie  
a vrecká na balenie; typy (tlačové písmo), štočky. 
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 
potreby. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) “Nadácia STARS FOR STARS“, Pluhová 192/2, 

831 03 Bratislava, SK; 
(740) KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI 

s.r.o., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 379-2020 
(220) 10.2.2020 

 11 (511) 42 
(511) 42 - Vývoj, navrhovanie, tvorba, monitorovanie 

počítačových systémov na analýzu zákazníckeho 
a návštevníckeho správania na základe spracová-
vania údajov zo senzorov. 

 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, modrá 
(731) FaceMedia SK, s.r.o., Námestie slobody 1237/156, 

093 01 Vranov nad Topľou, SK; 
 
 

(210) 392-2020 
(220) 14.2.2020 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Sladkosti (cukrovinky); cukrové tyčinky; žu-

vačky; čokoládové tyčinky; nugátové tyčinky s čo-
koládovou polevou; jemné pečivo; cukrovinky; su-
šienky; oblátky; čokoládové oblátky; nugátové ob-
látky; máčané oblátky; čokoládové cukrovinky; ka-
ramelky (cukríky); čokoládové chuťovky; obilnino-
vé chuťovky; nátierky z lieskových orechov; čoko-
láda s lieskovými orechmi; sušienky, keksy; cere-
álne tyčinky; müsli dezerty. 

(540) Scouty 
(550) slovná 
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 741 72 

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

SK; 
 
 

(210) 394-2020 
(220) 15.2.2020 

 11 (511) 1, 5, 6, 7 
(511) 1 - Plyny na priemyselné použitie; kyslík na prie-

myselné použitie; dusík na priemyselné použitie; 
plyny na rezanie laserom; laboratórne plyny (che-
mikálie pre vedu). 
5 - Kyslík na lekárske použitie. 
6 - Kovové kontajnery na chemikálie; kovové ná-
doby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; 
kovové tlakové plynové fľaše (prázdne); kovové 
kontajnery na skladovanie alebo dopravu. 
7 - Generátory kyslíka; generátory dusíka; zaria-
denia na plnenie tlakových fliaš kyslíkom; zaria-
denia na plnenie tlakových fliaš dusíkom. 

(540) OXYWISE 
(550) slovná 
(731) Polák Martin, Ing., Bratislavská 2860/123, 921 01 

Piešťany, SK; 
(740) RS legal s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(210) 397-2020 
(220) 15.2.2020 

 11 (511) 1, 5, 6, 7 
(511) 1 - Plyny na priemyselné použitie; kyslík na prie-

myselné použitie; dusík na priemyselné použitie; 
plyny na rezanie laserom; laboratórne plyny (che-
mikálie pre vedu). 
5 - Kyslík na lekárske použitie. 
6 - Kovové kontajnery na chemikálie; kovové ná-
doby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; 
kovové tlakové plynové fľaše (prázdne); kovové 
kontajnery na skladovanie alebo dopravu. 
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7 - Generátory kyslíka; generátory dusíka; zaria-
denia na plnenie tlakových fliaš kyslíkom; zaria-
denia na plnenie tlakových fliaš dusíkom. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, čierna, biela 
(731) Polák Martin, Ing., Bratislavská 2860/123, 921 01 

Piešťany, SK; 
(740) RS legal s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(210) 406-2020 
(220) 17.2.2020 

 11 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mäso; ryby (neživé); hydina mäso; zverina; 

mäsové výťažky; konzervované ovocie; konzer-
vovaná zelenina; sušené alebo zavárané ovocie; 
sušená alebo zaváraná zelenina; ovocné rôsoly; 
džemy; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrob-
ky; potravinárske oleje; pokrmové tuky; zemiako-
vé lupienky. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; med; cu-
kor; melasový sirup; ryža; maniok; ságo; droždie 
na kysnutie; pečivo; cukrovinky; ovsená kaša; ku-
kuričné vločky; obilninové vločky; obilninové lu-
pienky; müsli; oblátky; sušienky; čokoládové vý-
robky; múka a prípravky z obilnín; chlieb; zmrzli-
ny; droždie; prášok do pečiva; obilniny pripravené 
pre osobnú konzumáciu, a to obilniny na raňajky  
a ochutené obilniny, pripravené z pšenice, raže, 
jačmeňa, ovsa, kukurice a ryže a ochutené medom, 
kakaom, orieškami, cukrom, ovocím a čokoládou; 
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); ne-
liečivé nálevy; koreniny; ľadové kocky (konzumné). 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); nealkoholické 
šumivé nápoje; nealkoholické nápoje; nealkoho-
lické ovocné nápoje; ovocné džúsy; sirupy na vý-
robu nápojov; nealkoholické prípravky na výrobu 
nápojov. 

(540) EMCO MYSLI 
(550) slovná 
(731) Emco spol. s r. o., Türkova 2319/5b, 149 00 Pra-

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

 
 

(210) 429-2020 
(220) 19.2.2020 

 11 (511) 1, 4, 35, 36, 37, 39, 40, 42 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel. 

4 - Elektrická energia; plyn na svietenie; palivové 
plyny; svietiplyn; generátorový plyn; tepelná 
energia; uhlie (palivo). 
35 - Inzertné služby; reklama; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti v oblasti energetiky; veľkoob-
chodné alebo maloobchodné služby s elektrickou 
energiou, s plynom na svietenie, s palivovými plyn-
mi, so svietiplynom, s generátorovým plynom, s uh-
lím (palivom), s tepelnou energiou; agentúry za- 
 

oberajúce sa dovozom a vývozom elektrickej ener-
gie, plynu na svietenie, palivových plynov, svie-
tiplynu, generátorového plynu, uhlia (paliva), te-
pelnej energie. 
36 - Finančníctvo v oblasti poisťovníctva; peňaž-
níctvo v oblasti poisťovníctva; poisťovníctvo; ne-
hnuteľnosti (služby) v oblasti poisťovníctva; pois-
ťovacie a zaisťovacie služby; tvorba a poskytova-
nie cenových taríf elektrickej energie, plynu na 
svietenie, palivových plynov, svietiplynu, generá-
torového plynu, uhlia (paliva), tepelnej energie. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); realizácie 
stavieb; zatepľovania a opravy stavieb. 
39 - Doprava a skladovanie; distribúcia a transfer 
elektrickej energie, plynu na svietenie, palivových 
plynov, svietiplynu, generátorového plynu, uhlia 
(paliva), tepelnej energie; rozvod elektrickej ener-
gie, plynu na svietenie, palivových plynov, svietip-
lynu, generátorového plynu, tepelnej energie; do-
prava a skladovanie rádioaktívnych odpadov. 
40 - Výroba elektrickej energie, plynu na sviete-
nie, palivových plynov, svietiplynu, generátorové-
ho plynu, tepelnej energie. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie v oblasti energeti-
ky; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru  
a softvéru; analytické a výskumné služby v oblasti 
energetiky; navrhovanie a realizácia virtuálnych 
elektrární. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, biela 
(731) ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 – Mich-

le, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 446-2020 
(220) 22.2.2020 

 11 (511) 31, 32, 33, 35 
(511) 31 - Čerstvé hrozno. 

32 - Nealkoholické nápoje. 
33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zozna-
mu; obchodné sprostredkovateľské služby; prezen-
tácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; predvádzanie tovaru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) HLAKOV, s.r.o., Sudomerická 2345/1, 909 01 

Skalica, SK; 
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(210) 493-2020 
(220) 27.2.2020 

 11 (511) 16, 25, 26, 41 
(511) 16 - Samolepky (papiernický tovar); samolepky 

pre domácnosť a na kancelárske použitie; papier-
nický tovar; učebné pomôcky; tlačoviny; bulletiny 
(tlačoviny); grafické vzory (tlačoviny). 
25 - Odevy; tričká; mikiny (odevy); čiapky. 
26 - Odznaky na odevy, nie z drahých kovov; od-
evné doplnky; súpravy šijacích potrieb; ozdobné 
textilné výrobky (galantéria). 
41 - Organizovanie festivalov (zábava); organizo-
vanie hudobných festivalov; organizovanie kultúr-
nych festivalov; diskotéky (služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) ROYAL PROMOTIONS s.r.o., J. C. Hronské- 

ho 1327/5, 957 04 Bánovce nad Bebravou, SK; 
(740) MÚDRY advokátska kancelária s. r. o., Trenčín, 

SK; 
 
 

(210) 516-2020 
(220) 28.2.2020 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 45 
(511) 9 - Nahraté informácie, údaje a databázy na elek-

tronických, magnetických a optických nosičoch; 
elektronické publikácie (informačné katalógy, 
časopisy a periodiká, knihy) (sťahovateľné); na-
hrané zvukové a zvukovo-obrazové a obrazové 
záznamy na nosičoch údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy) na CD a DVD 
diskoch a magnetických nosičoch. 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy; no-
viny; knihy; prospekty; plagáty; kalendáre; foto-
grafie; pohľadnice; samolepky na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; obalový materiál  
z papiera; baliace plastové fólie; papierové a plas-
tové vrecká a tašky na balenie; kancelárske po-
treby (okrem nábytku). 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; po-
moc pri riadení obchodnej činnosti; sprostredko-
vanie obchodných kontaktov; reklama; podpora 
predaja (pre tretie osoby); poskytovanie obchod-
ných alebo reklamných multimediálnych informá-
cií; vyhľadávanie obchodných alebo reklamných 
multimediálnych informácií; inzertné služby; onli-
ne reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vy-
dávanie reklamných textov; prieskum trhu; ana-
lýzy trhu; marketing; organizovanie reklamných  
a obchodných podujatí zameraných na predvádza-
nie tovarov a služieb; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely alebo podporu pre-
daja; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); posky- 
 

tovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; obchodné poradenské a konzultačné 
služby. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pros-
tredníctvom internetu; komunikačné služby pros-
tredníctvom satelitov; výmena elektronických 
správ a informácií; odborné poradenstvo v oblasti 
služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu;  
a poskytovanie informácií v oblasti služieb uve-
dených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vydávanie tlačených publikácií (okrem re-
klamných); vydávanie tlačených spoločenských, 
zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov; 
online vydávanie elektronických časopisov; na-
hrávanie zvukových nosičov; nahrávanie zvuko-
vo-obrazových nosičov; tvorba rozhlasových a te-
levíznych programov; požičiavanie tlačených pub-
likácií a nahraných zvukových a zvukovo-obra-
zových nosičov; organizovanie zábavných a vzde-
lávacích súťaží a podujatí; organizovanie hobby 
súťaží (okrem reklamných); organizovanie pred-
nášok na podporu zdravého životného štýlu  
a spoločenského uplatnenia; organizovanie spo-
ločenských podujatí na podporu zdravého život-
ného štýlu a spoločenského uplatnenia; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
informačné, konzultačné a poradenské služby  
v oblasti publikačných služieb. 
45 - Spravovanie autorských práv; vypracováva-
nie právnych dokumentov; dohodovanie zmlúv 
pre tretie osoby (právne služby); poradenstvo  
v oblasti práv duševného vlastníctva; udeľovanie 
licencií na práva duševného vlastníctva; monito-
rovacie služby v oblasti práv na duševné vlas-
tníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; 
správa licencií (právne služby); mediačné služby; 
online služby sociálnych sietí; poradenstvo v ob-
lasti služieb uvedených v triede 45 tohto zozna-
mu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, žltá, oranžová, biela 
(731) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 

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

 
 

(210) 522-2020 
(220) 2.3.2020 

 11 (511) 3, 37, 40 
(511) 3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; príp-

ravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúse-
nie. 
37 - Upratovacie služby; upratovacie služby pre 
domácnosti; čistenie interiérov budov; čistenie ex-
teriérov budov; pranie bielizne; pranie; žehlenie 
odevov naparovaním; interiérové a exteriérové ma-
ľovanie a natieranie; čistenie ciest. 
40 - Čistiarne a farbiarne (služby). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, čierna 
(731) IB Rein, s.r.o., Líščie nivy 6, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 525-2020 
(220) 2.3.2020 

 11 (511) 35, 37, 42 
(511) 35 - Riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; 

rozvíjanie reklamných nápadov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný 
dozor; stavba a opravy skladov; izolovanie proti 
vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; sta-
vebné informácie; stavebné poradenstvo; inštalácie 
inžinierskych sietí na stavenisku. 
42 - Architektonické služby; architektonické pora-
denstvo; vypracovanie stavebných výkresov; inži-
nierska činnosť; grafické dizajnérstvo; urbanistic-
ké plánovanie; expertízy (inžinierske práce); po-
radenstvo v oblasti úspory energie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Lustik Gerhard, Ing., Bardejovské Kúpele 84, 086 31 

Bardejovské kúpele, SK; 
 
 

(210) 530-2020 
(220) 4.3.2020 

 11 (511) 5, 30, 35, 43 
(511) 5 - Diétne pekárske a cukrárske výrobky na le-

kárske použitie; chlieb pre diabetikov na lekárske 
použitie; diétne látky na lekárske použitie; potra-
viny pre dojčatá; bielkovinové potraviny na le-
kárske použitie. 
30 - Chlieb; nekysnutý chlieb; knedle; pečivo (rož-
ky); jemné pečivárske výrobky; sendviče; pekár-
ske výrobky; hotové jedlá pozostávajúce prevažne 
z múky; koláče; zákusky; cestá na koláče; man-
dľové cesto; lístkové cesto; pirohy (hotové jedlo); 
pirôžky s mäsovou náplňou; pizza; palacinky; pu-
dingy; múka; jačmenná múka; pšeničná krupica; 
kukuričná krupica a múka; fazuľová múka; pše- 
 

ničná múka (výražková); ovsené potraviny; sójo-
vá múka; glutén (potraviny); droždie; droždie do 
cesta; droždie v prášku; droždie v tabletkách, nie 
na lekárske účely; aromatické prípravky do po-
travín; príchute do potravín (okrem éterických 
esencií a esenciálnych olejov); strúhanka; ryža; 
cestoviny; rezance; zmrzliny; melasa; melasový 
sirup; kvások; prášky do pečiva; sóda bikarbóna 
na prípravu jedál; škrob (potraviny); soľ; horčica; 
ocot; omáčky (chuťové prísady); rasca (koreni-
ny); korenie a koreninové zmesi; zahusťovacie 
prípravky na varenie; obilné klíčky (potraviny). 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s pe-
kárskymi výrobkami, chlebom, pečivom, koláč-
mi, cestovinami, liečivými potravinami, výživo-
vými doplnkami; administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; reklama; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie 
reklamných textov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; odborné obchodné poraden-
stvo; predvádzanie tovaru; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); poskytovanie informácií o uve-
dených tovaroch prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, po-
čítačových sietí a internetu; obchodné sprostred-
kovateľské služby. 
43 - Rýchle občerstvenie (snackbary); samoob-
služné jedálne; dodávanie hotových jedál a nápo-
jov na objednávku (ketering); kaviarne. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Slovenka-pek s. r. o., Komenského 969/23, 905 01 

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

 
 

(210) 539-2020 
(220) 3.3.2020 

 11 (511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; komerčné in-

formačné kancelárie; administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; reklamné agentúry; pre-
nájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom 
reklamných materiálov; marketing; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc 
pri riadení obchodných alebo priemyselných pod-
nikov; obchodné odhady; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); dražby; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredko-
vateľské služby. 
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36 - Bankové hypotéky; prenájom bytov; finančné 
analýzy; finančné poradenstvo; klíring (bezhoto-
vostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a zá-
väzkov); oceňovanie nehnuteľností; vyberanie ná-
jomného; prenájom nehnuteľnosti; správa nehnu-
teľností; správa nájomných domov; prenájom kan-
celárskych priestorov; realitné kancelárie; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); sprostredkova-
nie nehnuteľností. 
37 - Čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov 
budov; inštalácie a opravy výťahov; inštalácie  
a opravy chladiacich zariadení; inštalácie, údržba  
a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inšta-
lácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie  
a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; 
prenájom stavebných strojov a zariadení; staveb-
níctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalá-
cie a opravy vykurovacích zariadení; klampiarstvo 
a inštalatérstvo; stavba a opravy skladov; izolova-
nie proti vlhkosti (stavebníctvo); čistenie okien; 
výstavba tovární; izolovanie stavieb; murovanie, 
murárske práce; inštalácie, údržba a opravy stro-
jov; stavebné informácie; informácie o opravách; 
stavebné poradenstvo. 
38 - Komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov; posielanie správ; rozhlasové vysiela-
nie; televízne vysielanie; vysielanie káblovej tele-
vízie; poskytovanie priestoru na diskusiu na inter-
nete; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elek-
tronickými komunikačnými prostriedkami); elek-
tronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné 
služby); prenos správ a obrazových informácií pros-
tredníctvom počítačov; komunikácia prostredníc-
tvom počítačových terminálov; online posielanie 
pohľadníc; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie 
diskusných fór online; prenos elektronickej pošty. 
39 - Prenájom garáží; prenájom miest na parkova-
nie; prenájom skladísk; sprevádzanie turistov; tu-
ristické prehliadky (doprava); výletné lode (služ-
by); prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); dovoz, 
doprava; organizovanie turistických plavieb; par-
kovanie automobilov (služby); riečna doprava; re-
zervácie zájazdov; skladovanie elektronicky ulo-
žených údajov a dokumentov; poskytovanie in-
formácií o cestovných trasách. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; požičiavanie 
športového výstroja (okrem dopravných prostried-
kov); poskytovanie zariadení na oddych a rekreá-
ciu; tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
prenájom športových plôch; zábavné parky; zába-
va; vydávanie textov (okrem reklamných); rozhla-
sová zábava; televízna zábava; diskotéky (služby); 
služby kasín (hazardné hry); hazardné hry (herne); 
fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); det-
ské škôlky (vzdelávanie); akadémie (vzdelávanie); 
služby múzeí (prehliadky, výstavy); poskytovanie 
informácií o možnostiach rekreácie; internátne 
školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); online vydávanie elektronických kníh  
a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); nočné kluby (zábava); online po-
skytovanie elektronických publikácií (bez možnos-
ti kopírovania); organizovanie a vedenie koncer-
tov; fotografovanie; fotografické reportáže. 
 
 
 

42 - Tvorba počítačového softvéru; architektonic-
ké poradenstvo; štúdie technických projektov; ex-
pertízy (inžinierske práce); urbanistické plánova-
nie; poradenstvo v oblasti úspory energie; energe-
tické audity; poskytovanie počítačových technoló-
gií prostredníctvom internetu (cloud computing). 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); tu-
ristické ubytovne; domovy dôchodcov; bary (služ-
by); kaviarne; motely (služby); penzióny; hotelier-
ske služby; prázdninové tábory (ubytovacie služ-
by); prenájom prechodného ubytovania; samoob-
služné jedálne; závodné jedálne; rýchle občerstve-
nie (snackbary). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, oranžová 
(731) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 

811 02 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 561-2020 
(220) 6.3.2020 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Tričká; mikiny; šiltovky. 

(540) Tiebe 
(550) slovná 
(731) Svitek Branislav, Povraznícka 2, 811 07 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 562-2020 
(220) 6.3.2020 

 11 (511) 7, 12, 42 
(511) 7 - Mechanické lopatové nakladače; hydraulické 

nakladače; elektro-hydraulické nakladače; zdvíha-
cie zariadenia; manipulátory (zariadenia na nakla-
danie a vykladanie); prevody strojov; stroje na 
zemné práce; priemyselné roboty; riadiace mecha-
nizmy strojov a robotov; hydraulický riadiaci me-
chanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; od-
prašovacie zariadenia (čistiace stroje); šmykom 
riadené nakladače; mini nakladače. 
12 - Hydraulické obvody do vozidiel; elektromo-
bily; prevodovky do pozemných vozidiel; skrine 
na prevodovky; vozidlá na diaľkové ovládanie (nie 
hračky); kropiace vozidlá. 
42 - Technologický výskum; inžinierska činnosť; 
strojársky výskum; výskum a vývoj nových vý-
robkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu vý-
robkov (priemyselné dizajnérstvo); poradenstvo  
v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany 
životného prostredia; vedecký výskum; technolo-
gické poradenstvo. 
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(540) 

  
(550) obrazová 
(591) červená, čierna, biela 
(731) Štubňa Boris, Ing., PhD., Zvolenská 466/15, 960 02 

Vígľaš, SK; 
 
 

(210) 572-2020 
(220) 6.3.2020 

 11 (511) 9, 16, 40, 41 
(511) 9 - Sťahovateľné elektronické knihy; sťahovateľ-

né elektronické časopisy. 
16 - Knihy; časopisy (periodiká). 
40 - Kníhtlač; knihárstvo; kníhviazačstvo. 
41 - Vydavateľské služby (okrem vydávania reklam-
ných textov); on-line vydavateľské služby (okrem 
vydávania reklamných textov); vydávanie kníh  
a časopisov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierne, žlté 
(731) Pilárik Vanda, Jadranská 44, 841 01 Bratislava, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 586-2020 
(220) 9.3.2020 

 11 (511) 3, 5, 8, 9, 10, 11, 20, 35, 44 
(511) 3 - Lepidlá na lepenie umelých vlasov; leštiaci 

kameň; brúsivá (prípravky); prípravky na ostrenie; 
kamenec po holení (s adstringentným účinkom); 
mandľový olej; mandľové mydlo; ambra (parfu-
méria); škrob na bielizeň s leskom; škrob na bieli-
zeň (apretačný prípravok); leštiaca červeň; mydlá; 
avivážne prípravky; modridlo na bielizeň, svetlič-
ka; badiánová esencia; kozmetické prípravky do 
kúpeľa; mydlá na holenie; rúže; vatové tyčinky na 
kozmetické použitie; skrášľovacie masky (kozme-
tické prípravky); bergamotový olej; plavená krie-
da; bieliace krémy na pokožku; bieliace prípravky 
na kožu; bieliace soli; bieliaca sóda; bieliace pra-
cie prostriedky; glazovacie prípravky na bielizeň; 
vonné drevo; ústne vody (nie na lekárske použi-
tie); laky na nechty; prípravky na líčenie; vlasové 
vody; karbidy kovu (brúsivá); karbidy kremíka 
(brúsivá); esenciálne oleje z cédrového dreva; vul-
kanický popol na čistenie; krémy na obuv; farby 
na vlasy; farebné tónovače na vlasy; prípravky na 
vlasovú onduláciu; umelé mihalnice; kozmetické 
prípravky na mihalnice; leštiace a hladiace príp-
ravky; vosky na obuv; leštiace prípravky na náby- 
 

 tok a dlážku; prípravky na dosiahnutie vysokého 
lesku; obuvnícke vosky; obuvnícka smola; vosky 
na fúzy; vosky na parkety; leštiace vosky; krajčír-
sky vosk; citrónové esenciálne oleje; kolínske vo-
dy; farbivá na toaletné použitie; konzervačné príp- 
ravky na kožu (leštidlá); korund (brúsivo); kozme-
tické prípravky pre zvieratá; kozmetické taštičky; 
kozmetické prípravky; vata na kozmetické použi-
tie; čistiaca krieda; prípravky na odstraňovanie 
škvŕn; kozmetické ceruzky; leštiace krémy; koz-
metické krémy; sóda na čistenie; pasty na obťaho-
vacie remene (na britvy); krémy na kožu; deter-
genty (nie na použitie vo výrobnom procese a na 
lekárske použitie); prípravky na čistenie povrchov; 
odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo vý-
robnom procese); odličovacie prípravky; prípravky 
na čistenie zubov; prípravky na odstraňovanie 
vodného kameňa (pre domácnosť); antistatické 
prípravky na použitie v domácnosti; brúsny papier; 
prípravky na odstránenie lakov; sklené plátno; od-
farbovače; odlakovače; chlórnan draselný (javel-
ská voda); levanduľová voda; voňavky; toaletné 
vody; prášok na pranie z kôry kviláje mydlovej; 
šmirgľový papier; kadidlo; depilačné prípravky; 
epilačné prípravky; depilačný vosk; predpieracie  
a namáčacie prípravky; éterické esencie; esenciál-
ne (éterické) oleje; esenciálne oleje; výťažky z kve-
tov (parfuméria); líčidlá; čistiace prípravky; zá-
kladné zložky kvetinových parfumov; vydymova-
cie prípravky (parfumy); cukrárske aromatické prí-
sady (esenciálne oleje); gaultierový olej; vazelína 
na kozmetické použitie; geraniol; tuky na kozme-
tické použitie; peroxid vodíka na kozmetické po-
užitie; heliotropin; oleje na kozmetické použitie; 
jazmínový olej; levanduľový olej; čistiace oleje; 
voňavkárske oleje; ružový olej; oleje na toaletné 
použitie; ionón (parfuméria); kozmetické pleťové 
vody; čistiace toaletné mlieka; pracie prostriedky; 
toaletné prípravky; čistiace prípravky na okná au-
tomobilov; šlichtovacie prípravky; mätové výťaž-
ky (esenciálne oleje); mäta na voňavkárske použi-
tie; kozmetické prípravky na obočie; pižmo (par-
fuméria); neutralizačné prípravky na trvalú ondu-
láciu; šampóny; parfumy; umelé nechty; prípravky 
na ošetrovanie nechtov; čistiace prípravky na tape-
ty; leštiaci papier; brúsny (sklený) papier; voňav-
kárske výrobky; kozmetické prípravky na staros-
tlivosť o pleť; mydlá proti poteniu nôh; leštiaci 
kameň; pemza; pomády na kozmetické použitie; 
púder (kozmetika); prípravky na holenie; dezodo-
račné mydlá; voňavé vrecúška do bielizne; safrol; 
mydielka; lúh sodný; ceruzky na obočie; masten-
cový prášok (toaletný púder); kozmetické farby; 
terpentín (odmasťovací prípravok); terpentínové 
výťažky (odmasťovacie prípravky); terpény (esen-
ciálne oleje); brúsne plátno; sklotextil; antiperspi-
ranty (kozmetické výrobky); mydlá proti poteniu; 
tripel (kameň) na leštenie; abrazíva; brúsny papier; 
amoniak (detergent); čpavok (amoniak) (deter-
gent); kamenec (adstringent po holení); mandľové 
mlieko na kozmetické použitie; prípravky na od-
stránenie hrdze; kozmetické prípravky na opaľo-
vanie; aromatické látky (esenciálne oleje); aroma-
tické prísady do nápojov (esenciálne oleje); zjas-
ňovacie prípravky (chemické prípravky na osvie-
ženie farieb) pre domácnosť; soli do kúpeľa nie na 
lekárske použitie; farby na fúzy a brady; kozme-
tické prípravky na zoštíhlenie; lepidlá na nalepo- 
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 vanie umelých mihalníc; prípravky na odstraňova-
nie náterov; dezodoranty (parfuméria); ozdobné 
kozmetické obtlačky; adstringentné prípravky na 
kozmetické použitie; bieliace prípravky na kozme-
tické použitie; aviváže; prípravky na čistenie ume-
lých chrupov; prípravky na prepchávanie odtoko-
vých potrubí; šampóny pre zvieratá chované v do-
mácnosti (neliečivé toaletné prípravky); obrúsky 
napustené pleťovými vodami; leštiace prípravky 
na zubné protézy; kozmetické lepidlá; vody po ho-
lení; laky na vlasy; špirály na riasy, maskary; vo-
ňavé zmesi (potpourris); spreje na osvieženie dy-
chu; prípravky na suché čistenie; prípravky na od-
straňovanie voskov z parketových podláh (čistiaci 
prostriedok); protišmykový vosk na podlahy; pro-
tišmykové kvapaliny na podlahy; stlačený vzduch 
v konzervách na čistenie a odprašovanie; gély na 
bielenie zubov; tkaniny impregnované čistiacimi 
prípravkami; prípravky na leštenie listov rastlín; 
kadidlové tyčinky; prísady na urýchlenie schnutia 
do umývačiek riadu; osviežovače vzduchu; osvie-
žovače dychu; dezodoranty pre zvieratá chované  
v domácnosti; umývacie prípravky na osobnú hy-
gienu (deodoranty); prípravky z aloy pravej na 
kozmetické použitie; masážne gély (nie na lekár-
ske použitie); lesky na pery; balzamy (nie na le-
kárske použitie); suché šampóny; ozdobné nálepky 
na nechty; ochranné prípravky na opaľovanie; ced-
rátové esenciálne oleje; henna (kozmetické farbi-
vo); leštidlá na obuv; puzdrá na rúže; prípravky do 
kúpeľa (nie na lekárske použitie); vlasové kondi-
cionéry; prípravky na vyrovnávanie vlasov; obrús-
ky napustené odličovacími prípravkami; kolagé-
nové prípravky na kozmetické použitie; pásiky na 
bielenie zubov; potravinárske aromatické prísady 
(esenciálne oleje); fytokozmetické prípravky; ne-
liečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; 
bylinkové výťažky na kozmetické použitie; odla-
kovače na nechty; vosky na podlahy; šampóny pre 
zvieratá (neliečivé hygienické prípravky); očné 
výplachové roztoky, nie na lekárske použitie; va-
ginálne výplachové roztoky na osobnú hygienu 
alebo dezodoráciu; chemické čistiace prípravky na 
domáce použitie; tyčinkové rozptyľovače vôní; 
odfarbovacie prípravky pre domácnosť; masážne 
sviečky na kozmetické použitie; kozmetické príp-
ravky pre deti; hygienické prípravky na osvieženie 
dychu; obrúsky napustené dojčenskými toaletnými 
prípravkami; basma (kozmetické farbivo); gélové 
náplasti na kozmetické použitie; trblietky na nech-
ty; micelárna voda; kozmetické farby na telo; te-
kuté latexové kozmetické farby na telo; zubné pas-
ty; bavlnené tampóny napustené odličovacími príp-
ravkami; obrúsky na absorpciu farbív počas prania 
farebnej bielizne; antistatické obrúsky do sušičiek 
bielizne. 
5 - Prípravky na čistenie vzduchu; bielkovinové 
potraviny na lekárske použitie; bielkovinové príp-
ravky na lekárske použitie; alkoholy na lekárske 
použitie; aldehydy na farmaceutické použitie; zlia-
tiny drahých kovov pre zubné lekárstvo; zubné 
amalgámy; škrob na diétne alebo farmaceutické 
použitie; anestetiká; kôprová esencia na lekárske 
použitie; náplasti; angosturová kôra na lekárske 
použitie; prípravky na ničenie škodcov; čaj proti 
astme; masti proti omrzlinám na farmaceutické 
použitie; prípravky proti hemoroidom; prípravky 
na ničenie suchej hniloby; prípravky proti moliam;  
 

protiparazitické prípravky; antiseptické prípravky; 
antiseptická vata; antidiuretiká (lieky na znižova-
nie tvorby moču); tyčinky na liečbu bradavíc; 
aseptická vlna; lepkavé pásky na chytanie múch; 
živné pôdy pre bakteriologické kultúry; bakterio-
logické prípravky na lekárske a zverolekárske po-
užitie; bakteriálne jedy; bakteriálne prípravky na 
lekárske a zverolekárske použitie; náplasti na kurie 
oká; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; soli 
do minerálnych kúpeľov; prípravky na kyslíkové 
kúpele; morská voda do kúpeľa na lekárske použi-
tie; terapeutické prípravky do kúpeľa; balzamova-
cie prípravky na lekárske použitie; ovínadlá; bal-
zamy na lekárske použitie; prípravky na umývanie 
dobytka (insekticídy); biocídy; bizmutové príprav-
ky na farmaceutické použitie; olovnatá voda (s ob-
sahom octanu olovnatého); insekticídy; živočíšne 
uhlie na farmaceutické 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); práškové kantari-
díny; kaučuk pre zubné lekárstvo; sirupy na far-
maceutické použitie; liekové kapsuly; farmaceu-
tické prípravky; obklady (teplé zábaly); vata na le-
kárske použitie; cupanina na farmaceutické použi-
tie; vápenné farmaceutické prípravky; prípravky 
na umývanie psov (insekticídy); repelenty pre psov; 
chemickofarmaceutické prípravky; chloralhydrát 
na farmaceutické použitie; chloroform (trichlórme-
tán); netabakové cigarety na lekárske použitie; 
zubné cementy; prípravky proti nadúvaniu pre 
zvieratá; dentálne modelovacie vosky; vydymova-
cie tyčinky; kokaín; protiparazitické obojky pre 
zvieratá; roztoky na vyplachovanie očí; tlakové 
obväzy; vitamínové prípravky; chemické vodiče 
na elektródy elektrokardiografov; kôra konduran-
go na lekárske použitie; liečivá na zmiernenie záp- 
chy; roztoky na kontaktné šošovky; chemické an-
tikoncepčné prípravky; rádiologicky kontrastné 
látky na lekárske použitie; liečivá na kurie oká; va-
ta na lekárske použitie; farmaceutické prípravky 
na spáleniny od slnka; kaustické ceruzky; príprav-
ky na omrzliny; hemostatické tyčinky; krotónová 
kôra; kurare; vakcíny; detergenty na lekárske po-
užitie; zápary na farmaceutické použitie; materiály 
na plombovanie zubov; materiály na zubné od-
tlačky; zubné laky; zubné tmely; obväzový mate-
riál; porcelán na zubné protézy; prípravky na uľah-
čenie prerezávania zubov; preháňadlá; dezinfekčné 
prípravky na hygienické použitie; dezodoranty, nie 
telové alebo pre zvieratá; prípravky na ničenie 
myší; chlieb pre diabetikov na lekárske použitie; 
digestíva na farmaceutické použitie; digitalín; 
analgetiká; drogy na lekárske použitie; dávkovače 
liekov (plné); oxid horečnatý (magnézia) na far-
maceutické použitie; medovková voda na farma-
ceutické použitie; minerálne vody na lekárske po-
užitie; soli minerálnych vôd; termálne vody; kôry 
na farmaceutické použitie; tinktúry (farmaceutické 
prípravky); rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; 
prípravky proti kryptogamným rastlinám; hojivé 
hubky; soli na lekárske použitie; estery na farma-
ceutické použitie; étery na farmaceutické použitie; 
chirurgické obväzy; eukalyptol na farmaceutické 
použitie; eukalyptus na farmaceutické použitie; 
preháňadlá; múka na farmaceutické použitie; su-
šené mlieko pre dojčatá; antipyretiká (lieky na zni- 
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žovanie telesnej teploty); fenikel na lekárske pou-
žitie; liečivé infúzie; liečivé čaje; olej z tresčej pe-
čene; fungicidy; liečivá posilňujúce nervovú sús-
tavu; guajakol na farmaceutické použitie; príprav-
ky proti črevným parazitom; obväzová gáza; laxa-
tíva; želatína na lekárske použitie; gencián na far-
maceutické použitie; germicídy (dezinfekčné prí-
pravky); glycerofosfáty; guma na lekárske použi-
tie; ľanové semená na farmaceutické použitie; tu-
ky na lekárske použitie; tuky na zverolekárske po-
užitie;mliečny tuk; chemické prípravky na diag-
nostikovanie tehotnosti; oleje na lekárske použitie; 
hemoglobín; liečivé rastliny; hormóny na lekárske 
použitie; horčicový olej na lekárske použitie; hyd-
rastín; hydrastinín; absorpčná vata; spermie na ume-
lú insemináciu; repelenty na odpudzovanie hmyzu; 
jódová tinktúra; peptóny na farmaceutické použi-
tie; jodoform; karagén (írsky mach) na lekárske 
použitie; preháňadlá z jalapového koreňa; jojóbo-
vá pasta; sladké drievko na farmaceutické použi-
tie; tabakové výťažky (insekticídy); mliečne fer-
menty na farmaceutické použitie; sladové mliečne 
nápoje na lekárske použitie; prípravky na umýva-
nie zvierat (insekticídy); ľanová múčka na farma-
ceutické použitie; roztoky na farmaceutické použi-
tie; mliečny cukor na farmaceutické použitie; lak-
tóza na farmaceutické použitie; prípravky na niče-
nie lariev; droždie na farmaceutické použitie; prí-
pravky na ničenie slimákov; tekuté masti (linimen-
ty); lupulín na farmaceutické použitie; žuvačky na 
lekárske použitie; kôra mangového stromu na far-
maceutické použitie; hygienické nohavičky; men-
štruačné nohavičky; mentol na farmaceutické pou-
žitie; chemické prípravky na ošetrovanie plesne; 
slad na farmaceutické použitie; herbicídy; príprav-
ky na ničenie buriny; herbicidne prípravky; knôty 
na dezinfekciu; masti na lekárske použitie; tinktú-
ry na lekárske použitie; séra; mentol; ortuťové 
masti; výživné látky pre mikroorganizmy; kultúry 
mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske po-
užitie; pastilky na farmaceutické použitie;otrava na 
potkany; lepy na lapanie múch; prípravky na hu-
benie múch; horčica na farmaceutické použitie; 
roztoky na veterinárne použitie; myrobalánová kô-
ra na farmaceutické použitie; chemické prípravky 
proti sneti obilnej; narkotiká; čuchacie soli; masti 
na farmaceutické použitie; opiáty; ópium; opodel-
dok; organoterapeutické prípravky; zubné amal-
gámy zo zlata; pektín na farmaceutické použitie; 
hygienické tampóny; menštruačné tampóny; hy-
gienické vložky; menštruačné vložky; fenol na 
farmaceutické použitie; papier na horčicové ob-
klady; prípravky proti parazitom; farmaceutické 
prípravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové čaje 
na lekárske použitie; farmaceutické prípravky pro-
ti lupinám; pepsíny na farmaceutické použitie; ob-
látkové kapsuly na farmaceutické použitie; pre-
nosné lekárničky (plné); fosfáty na farmaceutické 
použitie; chemické prípravky proti fyloxére; lieky 
proti poteniu nôh; krvná plazma; jedy; draselné so-
li na lekárske použitie; pyritový prášok; kebračo 
na lekárske použitie; horké drevo na lekárske po-
užitie; chinínovník (kôra) na lekárske použitie; 
chinín na lekárske použitie; chinolín na lekárske 
použitie; rádioaktívne látky na lekárske použitie; 
rádium na lekárske použitie; liečivé korene; rebar-
borové korene na farmaceutické použitie; posilňu-
júce prípravky (toniká); oxidodusičnan bizmutitý  
 

na farmaceutické použitie; sarsaparila (smilax) na 
lekárske použitie; krv na lekárske použitie; pijavi-
ce na lekárske použitie; náramenné obväzy na chi-
rurgické použitie; sedatíva (utišujúce prostriedky); 
sedatíva; námeľ na farmaceutické použitie; sérote-
rapeutické liečivá; horčicové náplasti; prípravky 
na sterilizáciu pôd; uspávacie prípravky; soli sodí-
ka na lekárske použitie; sterilizačné prípravky; 
strychnín; styptiká (prípravky na zastavenie krvá-
cania); cukor na lekárske použitie; sulfonamidy 
(liečivá); čapíky; vínny kameň na farmaceutické 
použitie; terpentín na farmaceutické použitie; ter-
pentínový olej na farmaceutické použitie; tymol na 
farmaceutické použitie; prípravky proti poteniu; 
papierové odpudzovače molí; zverolekárske prí-
pravky; chemické prípravky na ošetrovanie viniča; 
prípravky na ničenie škodcov; vezikanty (pľuzgie-
rotvorné látky); octany na farmaceutické použitie; 
kyseliny na farmaceutické použitie; lepiace pásky 
na lekárske použitie; alkaloidy na lekárske použi-
tie; diétne potraviny na lekárske použitie; potravi-
ny pre dojčatá; octan hlinitý na farmaceutické po-
užitie; mandľové mlieko na farmaceutické použi-
tie; masti na slnečné popáleniny; liečivé kúpeľové 
soli; sladké drievko na farmaceutické použitie; 
hydrogénuhličitan sodný na farmaceutické použi-
tie; biologické prípravky na lekárske použitie; 
bróm na farmaceutické použitie; diétne nápoje na 
lekárske použitie; gáfrový olej na lekárske použi-
tie; gáfor na lekárske použitie; kandity na lekárske 
použitie; karbonyl (prípravok na hubenie parazi-
tov); algicídy; lecitín na lekárske použitie; plyn na 
lekárske použitie; vložky na ochranu bielizne (hy-
gienické potreby); včelia materská kašička na far-
maceutické použitie; lekárske prípravky na odtuč-
ňovacie kúry; estery celulózy na farmaceutické 
použitie; žieravé látky na farmaceutické použitie; 
étery celulózy na farmaceutické použitie; vedľajšie 
produkty spracovania obilnín na diétne alebo le-
kárske použitie; chemické prípravky na farmaceu-
tické použitie; kolódium na farmaceutické použi-
tie; krém z vínneho kameňa na farmaceutické po-
užitie; kreozot na farmaceutické použitie; lieky pre 
zubné lekárstvo; lieky pre humánnu medicínu; lie-
ky pre veterinárnu medicínu; diagnostické prí-
pravky na lekárske použitie; glycerín na lekárske 
použitie; liečivé nápoje; fermenty na farmaceutic-
ké použitie; sírny kvet na farmaceutické použitie; 
formaldehyd na farmaceutické použitie; byliny na 
fajčenie na lekárske použitie; fumigačné prípravky 
na lekárske použitie; kyselina galová na farmaceu-
tické použitie; vazelína na lekárske použitie; glu-
kóza na lekárske použitie; gumiguta na lekárske 
použitie; gurjunský balzam na lekárske použitie; 
chmeľové výťažky na farmaceutické použitie; ri-
cínový olej na lekárske použitie; peroxid vodíka 
na lekárske použitie; jód na farmaceutické použi-
tie; jodidy na farmaceutické použitie; alkalické 
jodidy na farmaceutické použitie; izotopy na le-
kárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; 
hygienické vložky pre osoby postihnuté inkonti-
nenciou; biologické prípravky na zverolekárske 
použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; 
chemické prípravky na zverolekárske použitie; 
chemické činidlá na lekárske a zverolekárske pou-
žitie; prípravky na čistenie kontaktných šošoviek; 
diastáza (enzým meniaci škrob na maltózu) na le-
kárske použitie; výživové vlákniny; enzýmy na le- 
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kárske použitie; enzýmy na zverolekárske použi-
tie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; 
enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; 
absorpčné nohavičky pre osoby postihnuté inkon-
tinenciou; sikatívy na lekárske použitie; obrúsky 
napustené farmaceutickými pleťovými vodami; 
potravinové alebo krmivové prípravky so stopo-
vými prvkami; aminokyseliny na lekárske použi-
tie; aminokyseliny na veterinárske použitie; van-
kúše (podložky) na dojčenie; cédrové drevo na 
odpudenie hmyzu; chemické dezinfekčné pros-
triedky na WC; rybia múčka na farmaceutické po-
užitie; minerálne výživové doplnky; ústne vody na 
lekárske použitie; výživové doplnky; kostný tmel 
na chirurgické a ortopedické použitie; repelenty; 
akaricídy (prípravok na ničenie roztočov); antibio-
tiká; prípravky na zníženie chuti do jedla na lekár-
ske použitie; bronchodilatačné prípravky; vankú-
šiky na otlaky (náplasti); moleskin na lekárske po-
užitie (pevná bavlnená látka); vaginálne kúpele na 
lekárske použitie; medicinálne prípravky na pod-
poru rastu vlasov; steroidy; pomocné látky (adju-
vanciá) na lekárske použitie; chirurgické implantá-
ty zo živých tkanív; pásky na oči na lekárske pou-
žitie; kyslík na lekárske použitie; dezodoranty na 
obleky a textilné materiály; prípravky na dezodo-
ráciu vzduchu; prípravky na intímnu hygienu na 
lekárske použitie; kmeňové bunky na lekárske po-
užitie; kmeňové bunky na zverolekárske použitie; 
biologické tkanivá na lekárske použitie; biologické 
tkanivá na zverolekárske použitie; chladiace spreje 
na lekárske použitie; lubrikačné gély; prípravky  
z aloy pravej na farmaceutické použitie; perlový 
prášok na lekárske použitie; prípravky na tlmenie 
sexuálnej aktivity; detské plienky; detské plienko-
vé nohavičky; liečivé prípravky na vyplachovanie 
očí; tabletky na potlačenie chuti do jedla; tabletky 
na chudnutie; samoopaľovacie tabletky; antioxi-
dačné tabletky; výživové doplnky pre zvieratá; 
bielkovinové výživové doplnky; výživové doplnky 
z ľanových semien; výživové doplnky z ľanového 
oleja; výživové doplnky z obilných klíčkov; výži-
vové doplnky z kvasníc; včelia materská kašička 
(výživový doplnok); propolis na farmaceutické 
použitie; propolisové výživové doplnky; peľové 
výživové doplnky; enzýmové výživové doplnky; 
glukózové výživové doplnky; lecitínové výživové 
doplnky; alginátové výživové doplnky; algináty na 
farmaceutické použitie; kazeínové výživové do-
plnky; proteínové výživové doplnky; proteínové 
výživové doplnky pre zvieratá; reagenčný papier 
na lekárske použitie; alkoholy na farmaceutické 
použitie; pesticídy; plienky pre zvieratá chované  
v domácnosti; dezinfekčné prípravky; chirurgické 
lepidlá; diagnostické biologické markery na lekár-
ske použitie; prípravky na liečbu akné; krmivá  
s obsahom liečiv; diagnostické prípravky na zvero-
lekárske použitie; vatové tyčinky na lekárske po- 
užitie; potraviny pre batoľatá; sušené mlieko pre 
dojčatá; transplantáty (živé tkanivá); kolagén na 
lekárske použitie; rastlinné výťažky na farmaceu-
tické použitie; farmaceutické prípravky; prípravky 
z mikroorganizmov na lekárske alebo zverolekár-
ske použitie; fytoterapeutické prípravky na lekár-
ske použitie; bylinkové výťažky na lekárske pou-
žitie; gély na erotickú stimuláciu; imunostimuláto-
ry; výživové prípravky s liečivými účinkami na te-
rapeutické a lekárske použitie; mrazom sušené po- 
 

traviny na lekárske použitie; homogenizované po-
traviny na lekárske použitie; naplnené injekčné 
striekačky na lekárske použitie; mrazom sušené 
mäso na lekárske použitie; reagenčný papier na 
zverolekárske použitie; adstringentné prípravky na 
lekárske použitie; liečivé prípravky na čistenie zu-
bov; prípravky na odstraňovanie vší; šampóny 
proti všiam; insekticídne šampóny pre zvieratá; in-
sekticidne prípravky na umývanie na zverolekár-
ske použitie; antibakteriálne mydlá; antibakteriál-
ne tekuté mydlá; vody po holení s liečivými účin-
kami; šampóny s liečivými účinkami; toaletné prí-
pravky s liečivými účinkami; vlasové vody s lieči-
vými účinkami; suché šampóny s liečivými účin-
kami; šampóny s liečivými účinkami pre zvieratá 
chované v domácnosti; dezinfekčné mydlá; mydlá 
s liečivými účinkami; masážne sviečky na terapeu-
tické použitie; potravinové doplnky z prášku plo-
dov palmy euterpe oleracea (asaí); náplasti s vita-
mínovými doplnkami; potravinové doplnky s koz-
metickými účinkami; nikotínové žuvačky na od-
vykanie od fajčenia; nikotínové náplasti na odvy-
kanie od fajčenia; kapsuly z dendriméróvých po-
lymérov na farmaceutické prípravky; chemické 
prípravky na ošetrovanie obilnín počas rastu; in-
jekčné kožné výplne; repelentami impregnované 
náramky; liečivé zubné pasty; masážne gély na le-
kárske použitie; balzamové tyčinky na tlmenie bo-
lestí hlavy; antikoncepčné špongie; jednorazové 
detské plienkové plavky; detské plienkové plavky; 
jednorazové dojčenské prebaľovacie podložky; 
kostné výplne zo živých tkanív; medicinálne kys-
líkové fľaše (plné); konope na lekárske použitie; 
marihuana na lekárske použitie. 
8 - Brúsne nástroje; brúsne kamene; ihlové pilní-
ky; obťahovacie remene; šidlá; vyvrtávacie tyče 
(ručné nástroje); výstružníky; objímky výstružní-
kov; nadstavce na závitníky; maliarske špachtle; 
špachtle, stierky (ručné náradie); boxery (zbrane); 
hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a nára-
dia); uholníky (ručné nástroje); nástroje a náradie 
na sťahovanie kože zvierat; prstencové závitorezné 
hlavy; oblúkové píly; bodné a sečné zbrane; ručné 
vyťahovače klincov; ručné zdviháky; bodáky; nož-
nice na strihanie fúzov a brady; ručné vŕtačky; 
drážkovacie dláta; dlabacie sekery; drážkovacie se-
kery; nástroje na značkovanie rožného statku; stri-
hače, strihacie strojčeky na dobytok; vyťahovače 
klincov (ručné nástroje); kamenárske alebo murár-
ske kladivá; ocieľky na brúsenie nožov; nitovacie 
kladivá (ručné nástroje); hoblíky (ručné nástroje); 
nožnice; pinzety (klieštiky); rydlá (ručné nástroje); 
čakany; kovové škárovačky; vreckové nožíky; 
kladivá na drvenie kameňa; lupienkové píly; oboj-
ručné nože; prierazníky; valchy (ručné nástroje); 
ručné nástroje na valchovanie; lovecké nože; rámy 
na ručné píly; pílky (ručné náradie); obuvnícke 
kopytá; kliešte na kučeravenie vlasov; jedálenské 
príbory (nože, vidličky a lyžice);nožnice (veľké); 
čepele nožníc; perforovačky (ručné nástroje); vra-
tidlá na závitníky; montážne kľúče (ručné nástro-
je); rohatky so západkou (ručné nástroje); rezače 
závitov (ručné nástroje); priebojníky; oselníky; se-
kery; vidličky; hoblíky; ručné nástroje a náradie 
(na ručný pohon); krájače na zeleninu; kliešte na 
nechty; rezačky rúrok (ručné nástroje); rezačky; 
mäsiarske nože; nožiarsky tovar; oberače na ovo-
cie (ručné náradie); lyžice; lyžice (ručné náradie);  
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obťahovacie remene na britvy; ručné ubíjačky ze-
miny; ručné zápustky, kovadlá; pečatidlá (ručné 
nástroje); ručné frézy; lopatky na sadenie alebo 
presádzanie; murárske hladidlá; prístroje na niče-
nie rastlinných škodcov na ručný pohon; sklenár-
ske diamanty (časti ručných nástrojov); rozpínač-
ky (ručné náradie); nástroje na ostrenie; ostriace 
nástroje; nástroje na ostrenie čepelí; nože na čiste-
nie rýb od šupín; ručné plečky; záhradnícke nožni-
ce; záhradnícke nožnice (veľké); štepárske nože; 
nožnice na prerezávanie stromov; klieštiky; epi-
lačné pinzety; šidlá na rozpletanie lán; tesárske vr-
táky; razidlá (ručné nástroje); pedikúrové súpravy; 
puzdrá na holiace potreby; žliabkovače (ručné ná-
stroje); hrable; lopaty; rýle; fazetovače; krúžky na 
kosy; osly; osly na ostrenie kosy; žehličky (neelek-
trické ručné nástroje); razidlá; leštiace, hladiacie 
nástroje; nože do hoblíkov; kovové obrábacie ná-
stroje; želiezka na vlasovú onduláciu; vypaľovacie 
želiezka (značkovače); nebožiece (ručné nástroje); 
pošvy na meče; kulmy na vlasy; nožnice na tráv-
niky a živé ploty (ručné náradie); horolezecké ča-
kany; duté dláta (ručné nástroje); obušky; rytecké 
ihly; nože na konské kopytá; nože na ovocie; šte-
párske nástroje; drážkové hoblíky; krájače na ze-
leninu; sekerky; sekáčiky a nože na mäso a zeleni-
nu; sekáčiky (ručné nástroje); harpúny; tešly (te-
sárske sekery); krompáče; nože na otváranie ustríc; 
rozstrekovače insekticídov (ručné náradie); roz-
strekovače insekticídov (ručné náradie); záhradné 
náradie na ručný pohon; záhradnícke nožíky (žab-
ky); zveráky (tesárske a stolárske); žiletky, čepele 
holiacich nástrojov; nože, pílové listy, radlice (ruč-
né nástroje a náradie); čepele, nože (zbrane); pílo-
vé listy (časti ručných nástrojov); sochory; mače-
ty; kyjanice; kladivá (ručné nástroje); mlaty, kyje; 
murárske kladivá (hranaté s dlhou násadou); dláta, 
rydlá; napínadlá na kovové drôty a pásky (ručné 
nástroje); ručné nástroje na opletanie; misky na 
mince; trecie misky (ručné nástroje); nožnice na 
knôty; taštičky s holiacimi potrebami; dierovacie 
číslovačky; pilníky na nechty; otvárače na konzer-
vy (nie elektrické); harpúny (rybárske náradie); 
čakany; tĺčiky (ručné nástroje); upchávačky (ručné 
nástroje); jamkovače (ručné nástroje); lejacie pan-
vy (ručné nástroje); hobľovacie nože; rašple (ručné 
nástroje); britvy, holiace strojčeky (elektrické aj 
neelektrické); kliny; kutáče; nitovačky (ručné ná-
stroje); vojenské lopatky; motyky; plecie motyčky; 
držiaky na pílky; česáky (ručné nástroje); sekáče 
na konáre; ručné náradie na stáčanie kvapalín; fa-
zetovače (ručné náradie); závitníky (ručné nástro-
je); vrtáky (ručné nástroje); skrutkovače (nie elek-
trické); ručné osekávače; korunkové vrtáky; ná-
stroje na rezanie rúr; vŕtačky na ručný pohon; ruč-
né poľnohospodárske náradie na ručný pohon; 
brúsky (ručné náradie); postrekovače na striekanie 
insekticídov; strieborné príbory (nože, vidličky a ly-
žice); vyorávače (ručné nástroje); kliešte; pinzety; 
meče; šable; baranidlá (ručné nástroje); nástroje na 
predierkovávanie lístkov; elektrické pilníky na 
nechty; leštičky na nechty (elektrické alebo ne-
elektrické); upínacie hlavy vrtákov (ručné nástro-
je); nožnice na strihanie vlasov (elektrické alebo 
neelektrické); vidly; kliešte na nechty (elektrické 
alebo neelektrické); nožnice na strihanie zvieracej 
srsti (ručné nástroje); ručné strojčeky na strihanie; 
žehličky; brúsne kotúče; pilníky (nástroje); prieboj- 
 

níky, dierovacie kliešte (ručné nástroje); šidlá (ruč-
né nástroje); nástroje na rezanie, sekanie, krájanie 
(ručné náradie); manikúrové súpravy; ručné pišto-
le na vytláčanie tmelu; ryhovače (ručné nástroje); 
škrabky (ručné nástroje); mlynčeky na mäso (ruč-
né nástroje); škrabky (ručné nástroje); prístroje na 
prepichovanie uší; depilačné strojčeky (elektrické 
alebo neelektrické); elektrické manikúrové súpra-
vy; zveráky; ručné pumpy; dýky; opasky, remene 
na nosenie náradia; krájače syrov (neelektrické); 
krájače na pizzu (neelektrické); páčidlá na poklo-
py; krájače vajec (neelektrické); klieštiky na očné 
riasy; pokosnice (stolárske pomôcky na pílenie uh-
lov); hrable na golfové ihriská; kozubové dúchadlá 
(ručné nástroje); prístroje na tetovanie; šmirgľové 
pilníky; rybárske lanká (ručné nástroje); kombino-
vané kliešte (ručné nástroje); stolové zveráky 
(ručné náradie); pištole na vytláčanie tesniacich  
a tmeliacich materiálov; napínadlá drôtov alebo 
kovových pások (ručné nástroje); nože pre domá-
cich majstrov (skalpely); ručné vzduchové pumpy; 
keramické nože; papierové pilníky na nechty; ruč-
né nástroje na brúsenie hrán lyží; tetovacie ihly; 
stierky pre umelcov; sochárske dláta; plastové prí-
bory; detské príbory; škrabky na lyže; rúčky a ru-
koväti na ručné náradie; rukoväti nožov; kosiská 
(rúčky na kosy); ručné špirálové vykrajovače na 
zeleninu; škrabky na zeleninu (ručné nástroje); 
orezávacie nože; elektrické prístroje na zapletanie 
vlasov; miešadlá na farby; ručné orezávačky fólií 
na vínových fľašiach; krájače ovocia; vykrajovače 
jadrovníkov; kuchynské strúhadlá; trhače mäsa; 
sterilné nástroje na telový pírsing; laserové depi-
lačné prístroje (nie na iné lekárske použitie); nú-
dzové kladivká; nože na zeleninu; vidličky na por-
ciovanie mäsa; nože na porciovanie mäsa. 
9 - Ochranné odevy proti úrazom, proti rádioak-
tívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné od-
evy; elektrické batérie do automobilov; akumulá-
torové nádoby; skrine akumulátorov; hustomery 
elektrolytu batérií; hydrometre, vodomery; platne 
akumulátorov; výstražné píšťalky; zvukové sig-
nálne zariadenia; akustické vedenia; gramofónové 
platne; hovorové rúry (lodné); aktinometre; sčíta-
vacie stroje; aerometre; zväčšovacie prístroje (fo-
tografia); elektrodynamické prístroje na diaľkové 
ovládanie železničných výhybiek; magnety; elek-
tromagnetické cievky; prístroje na rozbor vzdu-
chu; alarmy; liehomery; alidády; prístroje na roz-
bor potravín; elektrické zariadenia na diaľkové za-
paľovanie; batérie do svietidiel; výškomery; och-
ranné azbestové rukavice; ochranné azbestové od-
evy (proti ohňu);ampérmetre; zosilňovače zvuku; 
zosilňovacie elektrónky; anemometre, vetromery; 
kalibračné krúžky; hasiace prístroje; anódy; anó-
dové batérie; antény; okuliare proti oslepeniu svet-
lom; slnečné clony na prilby; odrušovače (elektro-
technika); transformátory (elektrotechnika); aper-
tometre (optika); stroje na počítanie a triedenie pe-
ňazí; skriňové rozvádzače (elektrotechnika); geo-
detické nástroje; vymeriavacie reťaze (geodetické 
nástroje); astrofotografické objektívy; elektrónky 
so žeravou katódou; audiovizuálne vyučovacie 
prístroje; hudobné mincové automaty; mincové 
mechanizmy; žetónové mechanizmy; meradlá; kom-
parátory; požiarne hlásiče; automatické hlásiče níz-
keho tlaku v automobilových pneumatikách; špe-
ciálne ochranné letecké kombinézy; elektrické sig- 
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nalizačné zvončeky; prúty pre prútikárov, virgule; 
záchranné člny; váhy; meteorologické balóny; 
demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; 
magnetofóny; magnetické pásky; barometre; stroje 
na váženie; mostové váhy; požiarnické palice; na-
bíjačky elektrických akumulátorov; betatróny (urých-
ľovače elektrónov); lístkové automaty; reproduk-
torové skrinky; slnečné clony (optika); koncovky 
(elektrotechnika); tlakomery na ventily; galvano-
metre; tlačidlá zvončekov; odbočnice, odbočné 
krabice (elektrotechnika); gramofónové prenosky; 
vodováhy; kancelárske stroje na dierne štítky; 
plášte elektrických káblov; rámčeky na diapozití-
vy; kruhové logaritmické pravítka; logaritmické 
pravítka; počítacie stroje; posuvné meradlá; roz-
merové mierky, šablóny; planografické prístroje; 
kinematografické kamery; kapilárne rúrky; nosiče 
zvukových nahrávok; ochranné prilby; dýchacie 
masky (nie na umelé dýchanie); zváračské kukly; 
retiazky na okuliare; prístroje na reguláciu tepla; 
tmavé komory (fotografia); prístroje na reguláciu 
vykurovacích pecí; stojany alebo regály na sušenie 
fotografií; zariadenia na strihanie kinematografic-
kých záznamov; integrované tlačené obvody; bli-
kavé svetlá (svetelné signály); signalizačné (ná-
vestné) zvonce; kazety na mikroskopové sklíčka; 
elektrické kolektory; elektrické zariadenia na diaľ-
kové ovládanie priemyselných operácii; rozvodné 
skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); komutá-
tory; námorné kompasy; okuláre; tkáčske lupy; 
krokomery; počítadlá; metronómy; elektrické kon-
denzátory; elektrické vodiče; elektroinštalačné rúr-
ky; spínače; konektory (elektrotechnika); spojova-
cie skrinky (elektrotechnika); telefónne ústredne; 
elektrické kontakty; zariadenia na kontrolu fran-
kovania; elektrické regulačné prístroje; monitoro-
vacie prístroje (nie na lekárske použitie); tacho-
metre dopravných prostriedkov; elektrické meniče; 
fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatic-
ké alebo termické); šnúrky na okuliare; krivule, re-
torty; laboratórne stojany; korekčné šošovky (op-
tika); objektívy (optika); kozmografické nástroje; 
potápačské kombinézy; komutačné elektrické prí-
stroje; vypínače; obmedzovače (elektrotechnika); 
elektrické zástrčky; prúdové usmerňovače; reduk-
cie (elektrotechnika); krajčírske metre; laboratórne 
misky; prístroje na meranie hrúbky kože; cyk-
lotróny; detektory falošných mincí; spúšte uzávie-
rok (fotografia); hustomery; kreslené filmy; labo-
ratórne podnosy; detektory kovov na priemyselné 
alebo vojenské použitie; sonary (ultrazvukové lo-
kátory); detektory; uzávierky (fotografia); akustic-
ké membrány; prístroje na rámovanie diapozití-
vov; fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); premie-
tacie prístroje na diapozitívy; diaľkomery; dikta-
fóny; difrakčné zariadenia (mikroskopia); repro-
duktory, amplióny; elektrické ističe; gramofóny; 
mikroskopy; zariadenia na zaznamenávanie vzdia-
lenosti; telemetre, optické diaľkomery; rozvodné 
panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); hma-
tadlá so stupnicou; mierky; meracie prístroje; dy-
namometre; ukazovatele hladiny vody; záchranné 
a požiarnické rebríky; fotoblesky; telefónne slú-
chadlá; fluorescenčné obrazovky; premietacie plo-
chy, plátna; tvárové štíty (ochranné pracovné pros-
triedky); zobrazovacie dosky (fotografia); odkvap-
kávacie misky (fotografia); indikátory strát elek-
trickej energie; elektrické meracie zariadenia; elek- 
 

trické káble; rozvodové systémy elektrického ve-
denia; riadiace panely (elektrotechnika); galvanic-
ké články; spojky elektrického vedenia; elektrické 
spojky; elektrické svorky; elektrické relé; elektro-
lyzéry; vysielače elektronických signálov; teleko-
munikačné vysielače; prístroje na čistenie gramo-
fónových platní; pásky na záznam zvuku; počítad-
lá prejdených kilometrov do vozidiel; cievky (fo-
tografia); mechanické značky; skúmavky; termos-
taty; ergometre; nástroje a stroje na skúšanie mate-
riálov; ovoskopy; meradlá; ukazovatele hladiny 
benzínu; zachytávače iskier; špeciálne puzdrá na 
fotografické prístroje a nástroje; skúšobné prístroje 
(nie na lekárske použitie); refraktometre; expozi-
metre; fakturovacie stroje; laboratórne fermentač-
né prístroje; bezpečnostné zariadenia pre železnič-
nú dopravu; elektrické drôty; magnetické drôty; 
závažia olovníc; olovnice; ochranné siete proti ne-
hodám; záchranné siete; záchranné plachty; stri-
hačky filmov; filtre na dýchacie masky; fotogra-
fické filtre; nabíjačky batérií; vysokofrekvenčné 
prístroje; frekventomery; poistky; rádiá; kryštálové 
detektory; galvanické články; ochranné rukavice; 
potápačské rukavice; ochranné rukavice proti rtg. 
lúčom na priemyselné použitie; prístroje na rozbor 
plynov; plynomery (meracie prístroje); geodetické 
prístroje a nástroje; vytýčky, nivelačné laty (geo-
detické nástroje); prístroje na sušenie fotografií 
(sušičky); prístroje na leštenie fotografií (leštičky); 
pravítka (meracie nástroje); sklené odmerky; rastre 
na výrobu štočkov; mriežky elektrických akumulá-
torov; protipožiarne ochranné odevy; ohňovzdorné 
ochranné odevy; audiovizuálne prijímače; helio-
grafické prístroje; hologramy; vlhkomery; identi-
fikačné vlákna na elektrické drôty; identifikačné 
puzdrá na elektrické drôty; záchranné prístroje  
a zariadenia; dýzy požiarnických hadíc; požiarnic-
ké autá; požiarnické čerpadlá; sklonomery; sva-
homery; sklonomery; taxametre; indikátory množ-
stva; vákumetre; rýchlomery, tachometre; indukto-
ry (elektrotechnika); kotvy (indukty) (elektrotech-
nika); zariadenia na spracovanie údajov; zrkadlá 
na kontrolovanie práce; prístroje na vnútornú ko-
munikáciu; nosiče tmavých platní (fotografia); in-
vertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje (nie 
na ionizáciu vzduchu alebo vody); mikrometrické 
skrutky do optických prístrojov; mikrofóny; mik-
rotómy; automatické časové spínače (nie hodinár-
ske); zrkadlá (optika); dýchacie prístroje na pláva-
nie pod vodou; plavebné prístroje a nástroje; ná-
morné signalizačné zariadenia; navigačné nástroje; 
rámy na okuliare; elektrické batérie (články); elek-
trické akumulátory; vodováhy, libely; nivelačné 
nástroje; optické hranoly; pozorovacie nástroje; 
oktanty; ohmmetre; vlnomery; optické prístroje  
a nástroje; optické sklo; počítače; nahraté počíta-
čové programy; oscilografy; zariadenia na prelie-
vanie kyslíka; ozonizátory; mikrometre; svetelné 
alebo mechanické signalizačné panely; prepäťové 
poistky; parkovacie hodiny; astronomické prístroje 
a nástroje; prístroje na meranie hrúbky pokožky; 
prístroje a nástroje na váženie; salinometre (prí-
stroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); fo-
tografické misky; statívy na fotoaparáty; fotogra-
fické hľadáčiky; fotometre; fototelegrafické prí-
stroje; fyzikálne prístroje a nástroje; automatické 
ovládacie zariadenia vozidiel; cvikre; laboratórne 
pipety; meračské stoly (geodetické pomôcky);  
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planimetre; tampóny do uší pre potápačov; zvon-
čeky (poplašné zariadenia); závažia; polarimetre; 
rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zaria-
denia; merače tlaku (tlakomery); ukazovatele tla-
ku; premietacie prístroje; protikorózne katódové 
prístroje; chrániče zubov; pyrometre; radary; auto-
rádiá; rádiologické zariadenia na priemyselné po-
užitie; uhlomery (meracie nástroje); prístroje a zria-
denia na produkciu röntgenových lúčov (nie na le-
kárske použitie); röntgenové žiariče (nie na lekár-
ske použitie); ochranné zariadenia proti röntgeno-
vým lúčom (nie na lekárske použitie); telefónne 
prístroje; röntgenové prístroje (nie na lekárske po-
užitie); spektroskopy; elektrické odpory; teplome-
ry (nie na lekárske použitie); respirátory na filtrá-
ciu vzduchu; dýchacie prístroje (nie na umelé dý-
chanie);reostaty; minciere (váhy); svetelné alebo 
mechanické návestidlá; sacharimetre (cukromery); 
sondy na vedecké použitie; satelity na vedecké 
použitie; membrány do vedeckých prístrojov; vy-
učovacie prístroje; indukčné cievky; svorky (elek-
trotechnika); elektrické zámky; sextanty; signali-
začné píšťalky; výstražné trojuholníky do vozidiel; 
elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovláda-
nie návestidiel; simulátory vedenia a riadenia do-
pravných prostriedkov; sirény; zariadenia na pre-
nos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvuko-
vé prehrávacie zariadenia, prehrávače; sondážne 
zariadenia a stroje; sondážne plomby; sonometre; 
spektrografy; sférometre; stereoskopy; stereosko-
pické zariadenia; gramofónové ihly; sulfitometre; 
ďalekopisy; tachometre; závitníkové kalibre; tele-
grafy (prístroje); televízne prijímače; telegrafné 
drôty; diaľkové ovládače; stožiare bezdrôtových 
antén; čítacie zariadenia (pre účinkujúcich); tele-
fónne mikrofóny; diaľkové prerušovače; binoku-
lárne ďalekohľady; teleskopy; indikátory teploty; 
prístroje na zaznamenávanie času; teodolity; ter-
mostaty do vozidiel; digitálne počítadlá (totalizáto-
ry); otáčkomery; regulátory otáčok gramofónov; 
vysielače (telekomunikácie); presné váhy; stolár-
ske pomôcky na rysovanie; elektrónky (rádiotech-
nika); urinometre; variometre; verniéry (pomocné 
posuvné meradlá); videopásky; viskozimetre; elek-
trické zariadenia proti krádežiam; regulátory napä-
tia do vozidiel; hlasovacie zariadenia; voltmetre; 
zariadenia na výmenu gramofónových ihiel; desti-
lačné laboratórne prístroje; poistkové drôty; píš-
ťalky na psov; zameriavacie ďalekohľady na strel-
né zbrane; zabezpečovacie zariadenia proti odcu-
dzeniu; nástroje na určovanie azimutu; svetelné 
bóje, majáky; držiaky elektrických objímok; expo-
nované filmy; svetelné alebo mechanické doprav-
né značky; záchranné bóje; signalizačné bóje; bzu-
čiaky; buzoly; hmlové signály (nie výbušné); re-
gistračné pokladnice; rádiologické obrazovky na 
priemyselné použitie; magnetické identifikačné kar-
ty; fotovoltické články; denzitometre; magnetické 
disky; pružné disky; pásky na čistenie nahrávacích 
hláv; videorekordéry; počítačové klávesnice; in-
tegrované obvody; polovodiče; čipy (mikroproce-
sorové doštičky); katódy; záchranné vesty; zá-
chranné pásy; chemické prístroje a nástroje; expo-
nované kinematografické filmy; materiály na elek-
trické vedenie (drôty, káble); kontaktné šošovky; 
puzdrá na kontaktné šošovky; inkubátory na kultú-
ry baktérií; solárne články; izolovaný medený 
drôt; elektrické výbojky (nie osvetľovacie); foto- 
 

grafické clony; destilačné prístroje na vedecké po-
užitie; dozimetrické prístroje; dozimetre; elektric-
ké dverové zvončeky; puzdrá na okuliare; labora-
tórne pece, piecky;optické vlákna; telefónne drôty; 
exponované röntgenové filmy; filtre UV lúčov (fo-
tografovanie); ozvučnice ampliónov; trojnožky na 
fotoaparáty; čítačky čiarových kódov; nepriestrel-
né vesty; značkovacie bóje; doštičky na integrova-
né obvody; laboratórne chromatografické prístroje; 
chronografy (prístroje na zaznamenávanie časo-
vých údajov);audiovizuálne kompaktné disky; op-
tické kompaktné disky; počítačové operačné pro-
gramy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; 
počítačový softvér (nahraté počítačové programy); 
optické kondenzory; akustické spriahadlá; spojo-
vacie prvky (vybavenie zariadení na spracovanie 
údajov); dekompresné komory; digitálne súradni-
cové zapisovače; potápačské masky; elektronické 
perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); kódované 
magnetické karty; faxy; požiarnické člny; počíta-
čové rozhrania; počítačové meniče diskov; náko-
lenníky pre robotníkov; elektrické regulátory svet-
la; magnetické nosiče údajov; magnetické kodéry; 
magnetické páskové jednotky (informatika); mik-
roprocesory; modemy; monitory (počítačový har-
dvér);monitorovacie počítačové programy; myši 
(periférne zariadenia počítačov);optické čítacie za-
riadenia; optické nosiče údajov; optické disky; po-
čítačové tlačiarne; procesory (centrálne procesoro-
vé jednotky); procesory (centrálne procesorové 
jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spra-
covanie údajov); bezpečnostné pásy (nie na sedad-
lá vozidiel, nie športový výstroj); skenery (zaria-
denia na spracovanie údajov); detektory dymu; 
tranzistory (elektronika); röntgenové snímky (nie 
na lekárske použitie); spojovacie objímky na elek-
trické káble; guľôčkové počítadlá; elektronické 
diáre; telefónne záznamníky; videokamery; kaze-
tové prehrávače; prehrávače kompaktných diskov; 
diagnostické prístroje (nie na lekárske použitie); 
diskové mechaniky počítačov; elektricky ovládané 
koľajnice na upevnenie bodových svetiel, svetlo-
metov; elektronické vreckové prekladové slovní-
ky; elektronické zabezpečovacie prívesky na tova-
ry; ohňovzdorné obaly; žiarovky do zábleskových 
prístrojov; karty s integrovanými obvodmi (pamä-
ťové alebo mikroprocesorové); odmerné lyžice; 
notebooky (prenosné počítače); elektronické in-
formačné tabule; vreckové kalkulačky; ochranná 
obuv proti úrazom, proti ožiareniu a proti ohňu; 
rozstrekovacie požiarnické zariadenia; motorové 
štartovacie káble; slnečné okuliare; dochádzkové 
hodiny; videokazety; kazety na videohry; video 
displeje; videotelefóny; okuliare na športovanie; 
nosové štipce pre plavcov a potápačov; ochranné 
prilby na športovanie; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); sťahovateľné počítačové progra-
my; navigačné prístroje vozidiel (palubné počíta-
če); dekoratívne magnety; bezdrôtové telefóny; 
podložky pod myš; prenosné osobné stereoprehrá-
vače; opierky zápästia na prácu s počítačom; ko-
axiálne káble; káble s optickými vláknami; kryty 
na elektrické zásuvky; prístroje na výskum mor-
ského dna; elektrifikované ohrady; nahratý softvér 
na počítačové hry; slúchadlá; predradníky na os-
vetľovacie prístroje; rádiové pejdžre; satelitné na-
vigačné prístroje; selenoidné ventily (elektromag-
netické prepínače);ochranné zariadenia proti pre- 
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pätiu; prenosné krátkovlnné vysielačky; indikátory 
smeru vetra (veterné rukávy); elektronické svetel-
né ukazovadlá (vyučovacie pomôcky);figuríny na 
resuscitáciu (učebná pomôcka);regulátory osvetle-
nia scény; kuchynské časovače (presýpacie hodi-
ny);čipy s kódom DNA; bankomaty; dopravné 
signalizačné zariadenia (semafory); handsfree (slú-
chadlá so zabudovaným mikrofónom na telefono-
vanie bez držania telefónu);azbestové požiarnické 
ochranné zásteny; jazdecké prilby; špeciálne labo-
ratórne odevy; identifikačné magnetické náramky; 
transpondéry (telekomunikačné družice na prenos 
rádiových signálov); sťahovateľné zvonenia do 
mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbo-
ry; sťahovateľné obrazové súbory; figuríny na ná-
razové skúšky; laboratórne odstredivky; dosky 
plošných spojov; USB kľúče; zariadenia globálne-
ho polohového systému (GPS); prenosné mul-
timediálne prehrávače; šnúrky na mobilné telefó-
ny; elektroluminiscenčné diódy (LED diódy); trió-
dy; transformátory na zvýšenie napätia; prenosné 
počítače; požiarnické hadice; tašky na notebooky; 
obaly na notebooky; digitálne fotorámiky; petriho 
misky; Pitotove trubice; stroboskopy; dopravné 
kužele; nalepovacie teplomery (nie na lekárske 
použitie);počítačové softvérové aplikácie (sťaho-
vateľné); čítačky elektronických kníh; smartfóny; 
náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov (prázd-
ne); audiovizuálne prístroje na monitorovanie bá-
bätiek; videoprístroje na monitorovanie bábätiek; 
clony proti bočnému svetlu na objektívy fotoapa-
rátov; tablety (prenosné počítače); kódované karty 
na odomykanie dverí; 3D okuliare; pamäťové kar-
ty zariadení na videohry; nepriestrelné odevy; ak-
celerometre; elektrické adaptéry; záchranné kabín-
ky pre prípad prírodných katastrof; počítačový 
hardvér; solárne panely na výrobu elektrickej 
energie; mobilné telefóny; delostrelecké telesko-
pické zameriavače; digitálne tabule; zariadenia na 
sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; nabí-
jačky na elektronické cigarety; inteligentné náram-
ky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá 
na smartfóny; tyče na fotografie „selfie“; kalori-
metre; prietokomery; reflexné vesty; elektronické 
obojky na výcvik zvierat; ovládače k počítačom 
(džojstiky), nie na počítačové hry; inteligentné 
okuliare; inteligentné hodinky; zariadenia na hase-
nie požiarov; ochranné fólie na obrazovky počíta-
čov; chrániče zubov na športovanie; chrániče hla-
vy na športovanie; ručičky geodetických kompa-
sov; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); 
detektory infračerveného žiarenia; obaly na vrec-
kové počítače (PDA); detské váhy; elektronické 
prístupové systémy pre vzájomne sa blokujúce 
dvere; termovízne kamery; váhy s analyzátormi te-
lesnej hmotnosti; obaly na elektronické tablety; 
čierne skrinky (záznamníky údajov); digitálne me-
teorologické stanice; nabíjacie stanice pre elek-
tromobily; interaktívne terminály s dotykovými 
displejmi; smart prstene; elektrické a elektronické 
prístroje dodávajúce efekty hudobným nástrojom; 
zvukové rozhrania; ekvalizéry (zariadenia na úp-
ravu zvuku); reproduktory nízkych frekvencií; kú-
peľňové váhy; teplomery s vlhkomermi; biočipy; 
ochranné fólie na smartfóny; súpravy okuliarov  
a slúchadiel na virtuálnu realitu; elektronické in-
teraktívne tabule; humanoidné roboty s umelou in-
teligenciou; mixážne pulty; batérie do elektronic- 
 

kých cigariet; elektronické diaľkové ovládače ako 
prívesky na kľúče; elektronické partitúry (sťaho-
vateľné);príložníky so stupnicou; pravouhlé uhol-
níky a príložníky so stupnicou; rysovacie uholníky 
a príložníky so stupnicou; elektronické číslicové 
displeje; laboratórne roboty; vzdelávacie roboty; 
bezpečnostné monitorovacie roboty; vreckové po-
čítače (PDA); platformy počítačového softvéru, 
nahrané alebo na stiahnutie; zameriavače satelit-
ného signálu; mierky na meranie veľkosti prste-
ňov; mierky na meranie obvodu prstov; počítače 
typu „tenký klient“; kamery do automobilov na 
cúvanie; elektronické vreckové slovníky; simulá-
tory na nácvik resuscitácie; káblové zväzky pre 
automobilový priemysel; dýchacie rúrky na potá-
panie; píšťalky na športové účely; počítačový 
softvér na šetriče obrazovky (nahratý alebo sťaho-
vateľný); objektívy na fotografie „selfie“; sťahova-
teľné grafické prvky do mobilných telefónov; te-
lekomunikačné prístroje zabudované v bižutérii; 
počítače na nosenie na tele alebo na odeve; disple-
je na nosenie na tele alebo na odeve; prístroje na 
zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie 
(MR) (nie na lekárske použitie); núdzové laserové 
signalizačné svetlice; atramentové náplne do tla-
čiarní a kopírovacích strojov (prázdne);efektové 
pedále typu „wah-wah“; nástroje na meranie výš-
ky; kadernícke cvičné hlavy; prístroje na projekciu 
virtuálnych klávesníc; záchranárske deky; zách-
ranné člny; analyzátory veľkosti nanočastíc; poťa-
hy na slúchadlá; rukavice na virtuálnu realitu; po-
lohovacie zariadenia trackball (periférne zariade-
nia počítačov);sťahovateľné emotikony do mobil-
ných telefónov; teleprezentačné roboty; klimati-
začné digitálne termostaty; piezoelektrické senzo-
ry; organické elektroluminiscenčné diódy (OLED); 
kvantovobodové elektroluminiscenčné diódy (OLED); 
odmerné kvapkadlá (nie na lekárske použitie, nie 
pre domácnosť);elektrické zásuvky; sťahovateľný 
softvér na počítačové hry; núdzové svetlice (nie 
strelivo alebo zábavná pyrotechnika); opierky na 
notebooky; ochranné pokrývky hlavy; elektronic-
ké visacie zámky; potápačské záťažové opasky; 
bezdrôtové komunikačné slúchadlá; parkovacie sen-
zory na vozidlá; tlačiarne na lístky; popruhy na 
prenášanie nákladov; elektrické poháňače stáda; 
videoprojektory; sťahovateľné kryptografické kľú-
če na operácie s kryptomenou; sťahovateľné elek-
tronické peňaženky; terminály na platbu kartou; 
biometrické cestovné pasy; biometrické preukazy 
totožnosti. 
10 - Vibrátory na horúci vzduch na lekárske použi-
tie; nepremokavé posteľné plachty; plachty pre 
osoby postihnuté inkontinenciou; katétre; rádiové 
trubice na lekárske použitie; krúžky na prerezáva-
nie zubov; podporné bandáže (ortopedické); chi-
rurgické dlahy; elastické obväzy; galvanické pásy 
na lekárske použitie; röntgenové prístroje na lekár-
ske použitie; toaletné misy (posteľné); misky na 
lekárske použitie; pôrodné zariadenie pre rožný 
statok; dojčenské fľašky; chirurgické nože; skalpe-
ly; zdravotná obuv; dilatátory (chirurgia); pľuvad-
lá na lekárske použitie; katgut (chirurgické nite); 
pojazdné nosidlá; nosidlá pre pacientov; ortope-
dické pomôcky; prietržové pásy; ortopedické vlož-
ky do topánok; zvieracie kazajky; kanyly; rukavice 
na lekárske použitie; zariadenia na výplachy  
a vymývanie telesných dutín; popruhy na lekárske  
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použitie; tehotenské pásy; ortopedické pásy; zu-
bárske kreslá; kastračné pinzety; elektricky vy-
hrievané vankúše na lekárske použitie; ortopedic-
ká obuv; umelé zuby; chirurgické špongie; chirur-
gické prístroje a nástroje; nádoby na lekárske ná-
stroje; chirurgické nite; anestéziologické prístroje; 
chirurgické nožnice; termoelektrické obklady; chi-
rurgické kompresory; kvapkadlá na lekárske pou-
žitie; nože na odstraňovanie kurieho oka; zariade-
nia na estetickú masáž; podušky na lekárske pou-
žitie; chirurgické nožiarske výrobky; inkubátory 
na lekárske použitie; odmerky na lieky; škrabky na 
čistenie jazyka; špáradlá na čistenie uší; vrtáky na 
zubárske frézky; zubárske prístroje a nástroje; ča-
py na umelé zuby; umelé chrupy; lancety; zubár-
ske zrkadlá; náprstky (chrániče na prsty) na lekár-
ske použitie; injekčné striekačky; drenážne trubice 
na lekárske použitie; termofory na lekárske použi-
tie; rádiologické clony na lekárske použitie; elek-
trokardiogramy; sondy na lekárske použitie; pum-
py na lekárske použitie; prístroje na vykonávanie 
krvných skúšok; lekárske alebo zubolekárske kres-
lá; fľaštičky na podávanie kvapiek na lekárske po-
užitie; pôrodnícke kliešte; galvanické terapeutické 
zariadenia; masážne rukavice; gastroskopy; vre-
cúška s ľadom na lekárske použitie; hematometre; 
vodné postele na lekárske použitie; hypodermické 
(podkožné) injekcie; podbruškové vatované och-
ranné vložky; inhalátory; injekčné striekačky na 
lekárske použitie; vankúše proti nespavosti; urolo-
gické prístroje a nástroje; zariadenia na zavádzanie 
plynu do telových dutín (insuflátory); klystírové 
striekačky na lekárske použitie; UV-lampy na le-
kárske použitie; laser na lekárske použitie; dýcha-
cie prístroje; lampy na lekárske použitie; rozpra-
šovače na lekárske použitie; nádoby na moč; ume-
lé sánky; anestéziologické masky; masážne prí-
stroje; lekárske prístroje a nástroje; nádobky na 
podávanie liekov; nádoby, kazety na lekárske ná-
stroje; protézy (umelé končatiny); chirurgické zr-
kadlá; nábytok špeciálne na lekárske použitie; pô-
rodnícke prístroje; pupočné pásy; oftalmoskopy; 
chrániče sluchu; umelá koža na chirurgické použi-
tie; chrániče na barly; trubičkové dávkovače pi-
luliek; kondómy, prezervatívy; krvné tlakomery; 
kremíkové lampy na lekárske použitie; röntgenové 
zariadenia a prístroje na lekárske použitie; röntge-
nové snímky na lekárske použitie; rádiologické 
prístroje na lekárske použitie; zariadenia na rön-
tgenové ožarovanie; resuscitačné prístroje; röntge-
nové žiariče na lekárske použitie; ochranné zaria-
denia proti röntgenovému žiareniu na lekárske po-
užitie; respirátory na umelé dýchanie; prístroje na 
umelé dýchanie; pílky na chirurgické použitie; 
umelé prsníky; maternicové irigátory; vaginálne 
irigátory; stetoskopy; dojčenské cumle; podporné 
vložky na ploché nohy; prístroje na liečenie hlu-
choty; podporné obväzy; chirurgické šijacie mate-
riály; operačné stoly; trokáre (nástroje na nabod-
nutie telovej dutiny); uretrálne sondy; uretrálne in-
jekčné striekačky; prikladacie banky; zverolekár-
ske prístroje a nástroje; lôžkové vibrátory; vibro-
masážne prístroje; umelé oči; aerosólové dávkova-
če na lekárske použitie; vzduchové vankúše na le-
kárske použitie; vzduchové podušky na lekárske 
použitie; vzduchové matrace na lekárske použitie; 
injekčné striekačky na lekárske použitie; elastické 
pančuchy na chirurgické použitie; pančuchy na kŕ- 
 

čové žily; uzávery na detské fľaše; cumle na det-
ské fľaše; ortopedické vložky; chirurgické, sterilné 
plachty; špeciálne vyrobené postele na lekárske 
použitie; elektródy na lekárske použitie; elektrické 
pásy na lekárske použitie; telocvičné prístroje na 
liečebné použitie; inkubátory pre dojčatá; kefy na 
čistenie telových dutín; zubárske prístroje elektric-
ké; prístroje a zariadenia na lekárske analýzy; filtre 
na UV lampy na lekárske použitie; inhalačné prí-
stroje na lekárske použitie; korzety na lekárske 
použitie; antikoncepčné prostriedky (nechemické); 
elektricky vyhrievané prikrývky na lekárske po- 
užitie; vlasové protézy; nákolenníky (ortopedické 
bandáže na kolená); šošovky (vnútroočné protézy) 
(chirurgické implantáty); vankúše proti preležani-
nám; fyzioterapeutické zariadenia; spirometre (prí-
stroje na meranie vdychovaného a vydychovaného 
vzduchu); lekárske teplomery; akupunktúrne ihly; 
odevy do operačných sál; diagnostické prístroje na 
lekárske použitie; elektrické prístroje na akupun-
ktúru; kardiostimulátory; zariadenia na zdvíhanie  
a premiestňovanie pacientov; rúška (pre nemoc-
ničný personál); sadrové obväzy na ortopedické 
použitie; chirurgické plachty; chirurgické implan-
táty zo syntetických materiálov; ohrievacie vankú-
šiky prvej pomoci; stoličky s otvorom; defibriláto-
ry; dialyzéry, dialyzátory; lekárske vodiace vlák-
na; prístroje na ortodontológiu; lekárske prístroje 
na naťahovanie (trakciu); špeciálne nádoby na le-
kársky odpad; podporné bandáže; vrecká na vý- 
plachy telesných dutín; nafukovacie panny; prí-
stroje na mikrodermabráziu; rehabilitačné prístroje 
na lekárske použitie; prístroje na meranie pulzu; 
stenty (cievne a srdcové implantáty); zátky do uší; 
lekárske nalepovacie teplomery; oporné rámy na 
chôdzu pre telesne postihnutých; tomografy na le-
kárske použitie; prístroje na liečbu akné; hrebene 
na vyčesávanie vší; štvorbodové vychádzkové pa-
lice (zdravotnícke pomôcky); endoskopické kame-
ry na lekárske použitie; prístroje na sledovanie te-
povej frekvencie; sťahovacie oblečenie; erotické 
pomôcky; mozgové stimulátory; implantabilné ná-
stroje na podkožné podávanie liekov; biologicky 
rozložiteľné implantáty na fixáciu kostí; lekárske 
špachtle; nosové odsávačky; chrániče zubov na 
stomatologické použitie; menštruačné poháriky; 
dýchacie masky na umelé dýchanie; ortodontické 
gumičky; analyzátory na identifikáciu baktérií na 
lekárske použitie; zariadenia na testovanie DNA  
a RNA na lekárske použitie; zariadenie na regene-
ráciu kmeňových buniek na lekárske použitie; za-
riadenia na monitorovanie telesného tuku; prístroje 
na meranie zložiek ľudského tela; ortopedické od-
deľovače prstov na nohách; protireumatické ná-
ramky; protireumatické prstene; náramky na lekár-
ske použitie; robotické chirurgické prístroje; doj-
čenské cumlíky so sieťkou; náramky proti nevoľ-
nosti; chodúľky; vodíkové inhalátory; zobrazova-
cie zariadenia magnetickej rezonancie (MRI) na 
lekárske použitie; nafukovacie matrace na lekárske 
použitie; chladiace náplasti na lekárske účely; 
chladiace podložky lekárskej prvej pomoci; pre-
nosné pomôcky na močenie; vychádzkové palice 
(zdravotnícke pomôcky); robotické exoskeletové 
obleky na lekárske použitie; akupresúrne pásy; 
štipce na cumle; merače hladiny cholesterolu; ko-
šele pre pacientov prispôsobené na lekárske vyšet-
renia; biomagnetické prstene (zdravotnícke pomôc- 
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ky); tvárové terapeutické masky; dojčenské náprs-
tné zubné kefky; drviče tabletiek; vytvrdzovacie 
lampy na lekárske použitie; kostné výplne zo syn-
tetických materiálov; zásobníky do inhalátorov; 
lekárske vyšetrovacie stoly; nanoroboty na lekár-
ske použitie; kineziologické pásky; lekárske chla-
diace prístroje na liečbu úpalu; lekárske chladiace 
prístroje na liečbu podchladenia; rozrezávač table-
tiek (liekov); hygienické rúška na použitie v zdra-
votníctve; tvárové masky na svetelnú terapiu. 
11 - Svetlá na dopravné prostriedky; automobilové 
reflektory; chladiace prvky do pecí; vane; vane na 
sedacie kúpele; prenosné kabíny na parné kúpele; 
inštalačný materiál na vane; ohrievače vody (boj-
lery); kúpeľňové armatúry; lampy; lampáše; ob-
jímky na svietidlá; žeraviace kahany; lampové ho-
ráky; svietidlá na bicykle; bojlery (nie časti stro-
jov); pece; hydranty; radiátorové uzávery; elek-
trické vreckové baterky; ohrievače vody; rúry na 
pečenie pokrmov; dýzy; zariadenie na otáčanie 
ražňom; ražne; laboratórne horáky; vyžarovacie 
komíny (ropný priemysel); horáky; baktericídne 
horáky; kotly na pranie; prenosné záchody; venti-
látory (klimatizácia); zariadenia na praženie kávy; 
vykurovacie telesá; kohútiky na potrubia a kanali-
záciu; regenerátory tepla; šamotové obloženia pe-
cí; žiarovky do smeroviek na vozidlá; uhlík do ob-
lúkových lámp; vykurovacie zariadenia, vyhrieva-
cie zariadenia; nakladače do pecí; preplachovacie 
kontajnery; zariadenia na teplovodné kúrenie; vý-
hrevné kotly; kotlové rúry do vykurovacích zaria-
dení; klimatizačné zariadenia do vozidiel; vykuro-
vacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo 
plynnými palivami; vykurovacie telesá do auto-
mobilov; elektrické vykurovacie telesá; radiátory 
ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiá-
tory ústredného kúrenia; vyhrievacie telesá; vy-
hrievacie železá do žehličiek; elektrické aj neelek-
trické ohrievače na nohy, nánožníky; elektricky 
vyhrievané nánožníky; ohrievače tanierov; ponor-
né ohrievače; cylindre; lampové cylindre; komí-
nové rúry, dymovody; komínové dúchadlá, venti-
látory; sušiče na vlasy; vodovodné zariadenia; su-
šičky (prístroje); klimatizačné prístroje; ohrievače 
lepidla, gleja; destilačné kolóny; potrubia (časti 
sanitnej inštalácie); vodovody; toalety (WC); mra-
ziace zariadenia, mrazničky; elektrické kuchynské 
potreby na prípravu jedál; sporáky; varné prístroje 
a zariadenia; svetlá na motocykle; elektrické os-
vetľovacie výbojky; rozmrazovacie zariadenia na 
vozidlá; dávkovače dezinfekčných prípravkov na 
toalety; zariadenia na dezinfikovanie; odsoľovacie 
zariadenia; zariadenia na sušenie; rozptyľovače 
svetla; zariadenia na chladenie nápojov; destilačné 
prístroje; sprchy; objímky na elektrické svetlá; za-
riadenia na úpravu vody; zariadenia na filtrovanie 
vody; zariadenia na chladenie vody; fontány; tla-
kové zásobníky vody; sterilizátory vody; výmen-
níky tepla (nie časti strojov);osvetľovacie prístroje 
a zariadenia; lustre; čistiace zariadenia na odpado-
vú vodu; stropné svetlá; elektrické radiátory; prí-
stroje na čistenie plynu; zariadenia na sušenie kr-
miva; odparovače; kachle; vlákna do elektrických 
lámp; filtre na pitnú vodu; fakle; prenosné vyhne; 
pece a piecky okrem laboratórnych; tvarované ob-
loženia pecí; rošty do pecí; kozubové vložky; pe-
cové popolníky; chladiace zariadenia a stroje; 
chladiace komory; chladiace nádoby; lampy na  
 

kučeravenie vlasov; pražiče na ovocie; práčky 
plynu (skrubre) (časti plynových zariadení); ply-
nové horáky; plynové bojlery; plynové lampy; 
parné kotly (nie časti strojov); lampy na čistenie 
vzduchu od baktérií (germicídne); stroje a zariade-
nia na výrobu ľadu; chladiace boxy; lampové ban-
ky; stolné variče; hriankovače; grily (prístroje na 
pečenie); spaľovacie pece; ionizátory na úpravu 
vzduchu a vody; ozdobné fontány; laboratórne 
lampy; zariadenia na chladenie mlieka; pastéry 
(zariadenia na pasterizáciu);olejové lampy; UV- 
-lampy nie na lekárske použitie; bezpečnostné 
lampy; svetelné reflektory; lampióny; chladiace 
zariadenia na kvapaliny; žiarivky; horečnaté vlák-
na na svietenie; stroje na praženie sladu; banské 
lampy; zariadenia na spracovanie jadrových palív 
a jadrových spomaľovačov; regulačné ventily na 
reguláciu hladiny v nádržiach; elektrické svetlá na 
vianočné stromčeky; svietiace domové čísla; kys-
líkovo-vodíkové horáky; radiátory (na kúrenie); 
olejové horáky; reflektory na vozidlá; vyhrievacie 
platne (variče); baterky (svietidlá); polymerizačné 
zariadenia; kuchynské sporáky; vzduchové ventily 
na parné vykurovacie telesá; zariadenia a stroje na 
čistenie alebo úpravu vody; stroje a prístroje na 
čistenie vzduchu; destilačné veže; ochladzovacie 
zariadenia a stroje; variče; reflektory vozidiel; 
chladiace prístroje a zariadenia; ochladzovacie prí-
stroje a zariadenia; dymové klapky (vykurovanie); 
príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plyno-
vých zariadení a na vodovodné alebo plynové po-
trubia; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo 
plynové zariadenia a na vodovodné alebo plynové 
potrubia; kohútiky; vodovodné podložky, krúžky; 
pekáč, otočný rošt; sanitárne (toaletné) prístroje  
a zariadenia; prístroje a zariadenia na sušenie; su-
šiče na ruky do umyvární; špirály (časti destilač-
ných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení); 
ventilátory (časti vetracích zariadení); sterilizátory; 
zariadenia na chladenie tabaku; pražiace stroje na 
tabak; osvetľovacie zariadenia na dopravné pros-
triedky; pražiace stroje; automatické dopravníky 
na prepravu popola; zariadenia na výrobu pary; 
vetracie zariadenia; klimatizačné zariadenia do au-
tomobilov; toaletné (záchodové) misy; záchodové 
sedadlá; tienidlá na lampy; objímky na tienidlá; 
zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; regu-
lačné a bezpečnostné zariadenia na plynové potru-
bia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na prí-
stroje na vodu; parné akumulátory; prístroje a za-
riadenia na zmäkčovanie vody; dymníky do labo-
ratórií; sterilizátory vzduchu; destilačné prístroje; 
liehové horáky, kahany; elektrické formy na peče-
nie oblátok; regulačné a bezpečnostné zariadenia 
na plynové prístroje; elektrické filtračné alebo ex-
trakčné kávovary; elektrické kávovary; pouličné 
lampy; kotlové rúry vykurovacích kotlov; rošty na 
opekanie mäsa; fritézy elektrické; kozuby (domo-
vé); tepelné čerpadlá; solárne kolektory na ohrev 
vody a vykurovanie; solárne pece; soláriá (prístro-
je); splachovacie zariadenia, splachovače; prívod-
né zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kot-
lom; chladničky; prístroje na odstraňovanie zápa-
chu (nie na osobné použitie); zariadenia na prívod 
vody; prístroje na čistenie olejov; inhalačné prí-
stroje nie na lekárske použitie; podstavce násypní-
kov pecí; vreckové ohrievače; hydromasážne va-
ne; chromatografické prístroje (na priemyselné po- 
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užitie); výhrevné žeraviace vlákna; plynové kon-
denzátory (nie časti strojov); elektrické ohrievacie 
podušky nie na lekárske použitie; saunovacie za-
riadenia; sprchovacie kabíny; drezy; tvárové napa-
rovacie prístroje (sauna);pisoáre; ohrievacie fľaše; 
elektrické varné kanvice; posteľné ohrievače; elek-
trické vyhrievacie prikrývky nie na lekárske použi-
tie; ohrievacie nádoby; prístroje na filtrovanie  
a čistenie vody v akváriách; ohrievače do akvárií; 
svietidlá do akvárií; elektricky vyhrievané kober-
ce; zubárske vypaľovacie pece; elektrické prístroje 
na výrobu jogurtov; expanzné nádrže na ústredné 
vykurovanie; kuchynské odsávače; elektrické ven-
tilátory (stolové); elektrické sušiče bielizne; mik-
rovlnné rúry; prístroje na chlórovanie vody v ba-
zénoch; termostatické ventily (časti ústredného kú-
renia); prístroje na vytváranie vĺn; prístroje na de-
hydratáciu potravinového odpadu; potápačské 
svetlomety; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; 
čisté komory (sanitné inštalácie); lávové kamene 
na grilovanie; zavlažovacie stroje pre poľnohos-
podárstvo; mikrovlnné rúry na priemyselné použi-
tie; zariadenia na pečenie chleba; mraziace vitríny; 
parné prístroje na žehlenie textílií; stroje na peče-
nie chleba; elektroluminiscenčné osvetľovacie prí-
stroje (s LED diódami); prístroje na hydromasážne 
kúpele; vyhrievané výkladné skrine; multifunkčné 
hrnce; elektrické parné hrnce; elektrické prístroje 
na pečenie kukuričných placiek (tortíl); prístroje 
na sterilizáciu kníh; teplovzdušné pištole; elektric-
ké čokoládové fontány; dezinfekčné zariadenia na 
lekárske použitie; elektrické vínotéky; dekoračné 
svetelné reťaze; elektricky vyhrievané ponožky; 
čelové lampy; lampy na vytvrdzovanie umelých 
nechtov; elektrické variče na varenie vo vákuu; 
generátory mikrobublín do kúpeľa; ohrievacie  
a chladiace zariadenia na distribúciu teplých a stu-
dených nápojov; elektricky vyhrievané odevy; 
elektrické prístroje na pečenie ryžových keksov 
(pre domácnosť); knôty do naftových kachlí; elek-
trické varné dosky; lampáše na sviečky; teplo-
vzdušné fritézy; stroje na prípravu zmrzliny; bi-
cyklové smerové svetlá; chladničky, chladiace prí-
stroje a mrazničky na uchovávanie biologického 
materiálu; vytvrdzovacie lampy (nie na lekárske 
použitie); hydroponické zavlažovacie systémy; 
elektrické tepelne izolované kanvice; elektrické 
sušičky potravín; ohrievače rúk s USB napájaním; 
vyhrievané hrnčeky s USB napájaním; elektrické 
hrnce na prípravu kuskusu; stojanové lampy; elek-
trické hrnce na prípravu jedla „tajine“; svetelné 
projektory; prístroje na vytvorenie umelej hmly; 
prístroje a zariadenia podlahového kúrenia; zvlh-
čovače vzduchu; elektrické prístroje na výrobu 
sójového mlieka; kávové kapsuly do elektrických 
kávovarov (prázdne); elektrické nápojové varnice. 
20 - Drevené kostry postelí; drevené pásky; kor-
kové fľaškové zátky; korkové zátky; prepravky na 
fľaše; rámy na vyšívanie; obruby, rámy na kefy; 
servírovacie stoly a pulty; zvieracie rohy; písacie 
stoly; kancelársky nábytok; krajčírske stojany; 
včelárske plásty; drevené rámy do úľov; nábytok; 
nekovové kohútiky na sudy; kartotékové skrinky 
(nábytok); priehradkové skrine; náhradky korytna-
činy; kozubové zásteny (nábytok); rakvy; nekovo-
vé obloženia, ozdoby na rakvy; jelenie parohy; 
stoličky; chaise longue (typ čalúneného kresla); 
hlavové opierky (časti nábytku); stojany na klo- 
 

búky; nakladacie palety (nekovové); ložná miera, 
obrysnica pre železničné vozne (nie kovové); zá-
vesy, pánty (nekovové); vystavovacie stojany; psie 
búdy; vešiaky na odevy; police do registračných 
skríň (nábytok); kreslá; figuríny; nádrže na tekuté 
palivá (nekovové); komody, zásuvkové kontajne-
ry, bielizníky; pulty; nekovové kontajnery (skla-
dovacie, dopravné); nekovové prepravné kontajne-
ry; stoly; koral; nekovové podnosy; rohy (surovina 
alebo polotovar); korozo (olejová palma); lôžko-
viny okrem posteľnej bielizne; podušky; matrace; 
nekovové háčiky na vešiaky; nekovové kade; ser-
vírovacie stolíky; rysovacie stoly; dávkovače utie-
rok (nekovové, upevnené); divány; dužiny sudov; 
stolárske umelecké výrobky; korytnačina; lastúry 
ustríc; nekovové tyče k rastlinám alebo stromom; 
drevené alebo plastové rebríky; mobilné nekovové 
schody na nástup alebo výstup cestujúcich; škol-
ský nábytok; stoly pod písacie stroje; drevené ale-
bo plastové pútače; nekovové matice; sépiolit; 
snímateľné kryty na drezy; plastové nádoby (oba-
ly); slučky na záclony a závesy (nie textilné); pos-
tele; nekovové navijaky na navíjanie hadíc, nie 
mechanické; nekovové cievky na navíjanie hadíc, 
nie mechanické; tyče na upevnenie schodišťových 
kobercov; pracovné stoly, hoblice; police (samo-
statne stojaci nábytok); vtáčie klietky, búdky; vejá-
re; nekovové vrchnáky na nádoby; nekovové ob-
loženie alebo ozdoby na nábytok; stojany na kvety 
(nábytok); podstavce na kvety; jasle (kŕmidlá); 
stojany na pušky; nekovové sudy; nekovové pod-
stavce pod sudy; roletové valce; skrinky na mäso; 
nekovové vybavenie okien; nekovové posteľové 
vybavenie; nekovové dverové vybavenie; mäsiar-
sky klát; latkové prepravky; obaly na odevy; ne-
kovové poznávacie značky; nekovové registračné 
značky; kovový nábytok; ratan; novinové stojany; 
stojany na časopisy; interiérové lamelové žalúzie 
alebo rolety; skrinky s umývadlom (nábytok); ne-
mocničné postele; nekovové posteľové kolieska; 
závory (nekovové); stojany na knihy; prepravné 
prútené koše; stojany na vešanie kabátov; nekovo-
vé prepravné palety; nekovové manipulačné pale-
ty; nekovové schody; drevené časti nábytku; ne-
kovové kolieska na nábytok; včelie plásty; bytové 
zariadenie (dekoračné predmety); pracovné stoly; 
perleť (surovina alebo polotovar); nekovové iden-
tifikačné štítky; domové čísla (nie kovové, nie 
svietiace); vtáky (preparované, vypchaté); vankú-
še; nafukovacie vankúše (nie na lekárske účely); 
slamníky; spletaná slama (okrem rohožiek); sple-
taná slama; slamené obruby; pekárske košíky; sto-
jany na dáždniky; paravány, zásteny (nábytok); 
nekovové háčiky na odevy; dekoračné korálkové 
závesy; nekovové stanové kolíky; stolové dosky; 
dvierka na nábytok; koľajničky na záclony a záve-
sy; nábytkové police; plastové lišty na nábytok; 
nádrže (nie kovové, nie murované); záclonové ty-
če; záclonové háčiky; záclonové šnúry; trstina 
(materiál na tkanie); rohovina (zvieracie kopytá); 
písacie stoly; zámky na vozidlá (nie kovové); ko-
vové sedadlá; sofy; pohovky; nekovové stavidlá 
(nie časti strojov); sochy z dreva, vosku, sadry 
alebo plastov; kovové stoly; toaletné stolíky; profi-
ly na obrazové rámy; police; záklopky; zrkadlá; 
rozkladacie ležadlá; podhlavníky; trojnožky (náby-
tok); panely na vešanie kľúčov; stojany na taniere; 
prútený alebo košikársky tovar; vitríny (nábytok);  
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nafukovacie podušky (nie na lekárske účely); na-
fukovacie matrace (nie na lekárske účely); ambro-
idové tyčky; ambroidové platničky; drevené, vos-
kové, sadrové alebo plastové umelecké predmety; 
nádoby na miešanie malty (nie kovové); nekovové 
debny; nekovové truhlice; zámočnícke stoly (nie 
kovové); nekovové súdky; obruče na sudy (nie ko-
vové); podstavce, kostry, stojany na počítače; ne-
kovové sudové zátky; tesniace uzávery okrem ko-
vových; nekovové skrutky; nity okrem kovových; 
nekovové kolíky; nekovové skrutky; nekovové ko-
runkové uzávery na fľašky; nekovové fľaškové 
uzávery; identifikačné náramky (nie kovové); po-
jazdné servírovacie stolíky; busty z dreva, vosku, 
sadry alebo plastov; nekovové káblové príchytky 
alebo svorky; rámy na obrazy; uhlové podpery na 
obrazové rámy; masážne stoly; vodné postele (nie 
na lekárske použitie); výpustné ventily z plastov; 
nekovové stenové kolíky; mušle; taburetky; plas-
tové klapky alebo ventily vodovodné; drevené 
obaly na fľaše; drevené, voskové, sadrové alebo 
plastové figuríny; drevené, voskové, sadrové alebo 
plastové sošky; zámky okrem kovových a elek-
trických; kadernícke kreslá; nekovové tyče; neko-
vové koše; poštové schránky (nie kovové, nie mu-
rované); nekovové kotevné bóje; poťahy alebo 
obaly na šatstvo (na uskladnenie); vývesné štíty  
z dreva alebo plastov; vozíky (nábytok); bambu-
sové záclony; skrinky na hračky; detské vysoké 
stoličky; detské chodúľky; reklamné nafukovacie 
predmety; plastové karty na otváranie dverí (nekó-
dované, nie magnetické); sklenené tabule na zr-
kadlá; plastové kladky na rolety; stojan na pílenie; 
preliezačky pre mačky; palice na nosenie bremien 
(váhy); stolíky pod počítače; pohrebné urny; deko-
ratívne zvonkohry; rolety z tkaného dreva; opierky 
na knihy; podušky pre domáce zvieratá; interiéro-
vé rolety (nábytok); nekovové kľučky na dvere; 
príručné toaletné zrkadielka; podložky do ohrádok 
pre dojčatá; stojany na uteráky (nábytok); nekovo-
vé držadlá, kľučky; nástenné prebaľovacie pulty; 
dojčenské prebaľovacie podložky; nekovové zá-
strčky na dvere; interiérové papierové žalúzie; in-
teriérové textilné rolety; dverové zvonce (nekovo-
vé, neelektrické); samostatne stojace deliace prieč-
ky (nábytok); nekovové závitové uzávery na fľaše; 
nekovové dverové klopadlá; stojany (lavičky) na 
okružné píly (nábytok); nafukovací nábytok; ne-
kovové schodíky; nekovové vaňové držadlá; ne-
kovové spojovacie objímky na potrubia; vitríny na 
vystavovanie šperkov; spacie podložky; nekovové 
krúžky na kľúče; nekovové dávkovače vreciek na 
psie výkaly, upevnené; dverové zarážky, nie ko-
vové, nie gumené; okenné zarážky, nie kovové, 
nie gumené; nekovové zámkové zástrčky na okná; 
nekovové prvky na zatváranie okien; nekovové 
prvky na zatváranie dverí; nekovové skrinky na 
náradie (prázdne); nekovové debny na náradie 
(prázdne); police (nábytok); nekovové háky na za-
vesenie tašky; plastové kľúče; nekovové uholníky 
na nábytok; plastové štítky; pultové stoly; knižnice 
(nábytok); stojany na oblečenie; nekovové kanis-
try; vtáčie búdky; nekovové štipce na uzatváranie 
vreciek; textilné chrániče do detských postieľok 
(nie posteľná bielizeň); drevené alebo plastové 
krabice; detské postieľky; novorodenecké koše; 
nohy na nábytok; nožičky na nábytok; šatníky; ta-
burety; nekovové obuvnícke klince; nekovové  
 

spodné vrstvy podpätkov; drevené, voskové, sad-
rové alebo plastové kríže okrem šperkov; nekovo-
vé nádoby na vypúšťaný olej; nafukovacie matrace 
nie na lekárske použitie; kempingové matrace; 
plastové nájazdové rampy; sprchové stoličky; doj-
čenské hlavové opierky; dojčenské polohovacie 
oporné podložky; dojčenské polohovacie oporné 
vankúše; nekovové žŕdky na zástavy; zátky okrem 
sklených, kovových a gumových; nekovové nee-
lektrické zatvárače dverí; nekovové klzné podlož-
ky posuvných dverí; dojčenské sedadlá do kúpeľa; 
pracovné dosky na použitie na kolenách; prenosné 
stolíky; nekovové otvárače dverí (nie elektrické); 
nekovové otvárače okien (nie elektrické); nekovo-
vé zariadenia na zatváranie okien (nie elektrické); 
nekovové zdvižno-posuvné kovanie na okná; ne-
kovové visacie zámky (nie elektronické); skrinky 
pod umývadlo (prázdne). 
35 - Administratívna správa hotelov; administra-
tívne spracovanie obchodných objednávok; re-
klamné agentúry; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; 
vypracovávanie daňových priznaní; dražby; faktu-
rácie; fotokopírovacie služby; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; hospodárske (ekonomic-
ké) predpovede; administratívna správa hotelov; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľa-
dávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
tretie osoby); kancelárie zaoberajúce sa dovozom  
a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a za-
riadení; komerčné informačné kancelárie; zosta-
vovanie štatistík; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; fotokopírova-
cie služby; reklamné plagátovanie; obchodná sprá-
va licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
marketingové štúdie; príprava miezd a výplatných 
listín; nábor zamestnancov; analýzy nákladov; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo 
pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; odborné obchod-
né alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov a služieb; obchodné odhady; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo 
podnikateľský výskum; odborné obchodné riade-
nie umeleckých činností; poradenstvo pri organi-
zovaní a riadení obchodnej činnosti; odkazovacie 
telefónne služby (pre neprítomných predplatite-
ľov); organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; personálne poradenstvo; písa-
nie na stroji; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; administratívne služby poskytované pri pre-
miestňovaní podnikov; podpora predaja (pre tretie 
osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; poradenstvo pri riadení podnikov; 
služby porovnávania cien; odborné posudky v efek-
tívnosti podnikov; prenájom predajných automa-
tov; služby predplácania novín a časopisov (pre 
tretie osoby); predplatné telekomunikačných slu-
žieb (pre tretie osoby); predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja; pred-
vádzanie tovaru; prehľad tlače (výstrižkové služ-
by); prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom  
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reklamného času v komunikačných médiách; pre-
nájom reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných plôch; prepisovanie správ (kancelárske prá-
ce); marketingový prieskum; prieskum verejnej 
mienky; prieskum verejnej mienky; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); reklama; online re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie re-
klamných oznamov; zásielkové reklamné služby; 
vydávanie reklamných textov; obchodné alebo 
podnikové audity (revízia účtov); poradenské služ-
by pri riadení obchodnej činnosti; rozhlasová re-
klama; rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; sekretár-
ske služby; subdodávateľské služby (obchodné 
služby); vyhľadávanie sponzorov; spracovanie tex-
tov; správa počítačových súborov; správa počíta-
čových súborov; sprostredkovateľne práce; steno-
grafické služby; televízna reklama; psychologické 
testovanie na účely výberu zamestnancov; účtov-
níctvo; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie úč-
tovných kníh; výber zamestnancov pomocou psy-
chologických testov; vydávanie reklamných alebo 
náborových textov; zásobovacie služby pre tretie 
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky). 
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 poľ-
nohospodárskych 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; lekár-
nické služby (príprava predpísaných liekov); tera-
peutické služby; zalesňovanie v rámci kompenzá-
cie uhlíkových emisií; chov rýb; prenájom lekár-
skeho vybavenia; zdravotné strediská; alternatívna 
medicína; logopedické služby; zdravotné poraden-
stvo; depilácia voskom; ortodontické služby; le-
kárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté oso-
by; telový pírsing; zalesňovanie; paliatívna staros-
tlivosť; zotavovne; regulovanie výskytu škodcov  
v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záh-
radníctve 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. 

(540) YALONG TRADE 
(550) slovná 
(731) YALONG TRADE, s.r.o., M. Bodického 1517/14, 

050 01 Revúca, SK; 
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK; 

 
 

(210) 602-2020 
(220) 9.3.2020 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Reklama v oblasti kozmetických prípravkov; 

obchodné rady spotrebiteľom pri výbere kozme-
tických prípravkov; marketingový prieskum v ob-
lasti kozmetických prípravkov, parfumérie a skráš-
ľovacích prípravkov; online objednávanie kozme-
tických prípravkov; online marketing v oblasti koz-
metických prípravkov; obchodné zastupiteľské 
služby v oblasti kozmetických prípravkov pre tre-
tie osoby; obchodné sprostredkovateľské služby  
s kozmetickými prípravkami; maloobchodné služ-
by s kozmetickými pleťovými maskami; maloob-
chodné služby s kozmetickými prípravkami; ma-
loobchodné služby s kozmetickými prístrojmi; ma-
loobchodné služby s kozmetickými prípravkami 
na starostlivosť o pleť; maloobchodné služby s pre-
nosnými kozmetickými taškami; maloobchodné 
služby s prázdnymi toaletnými taškami; maloob-
chodné služby s ručnými zrkadlami; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); kancelárie zaoberajúce sa 
dovozov a vývozom; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav a podujatí; administra-
tívne spracovanie obchodných objednávok; záso-
bovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) ABLE C & C CO., LTD., 13F, 12, Seocho-daero 

38-gil, 066 55 Seocho-gu, Seoul, KR; 
(740) JUDr. Andrea Kůs Považanová, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 606-2020 
(220) 10.3.2020 

 11 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Diétne potraviny a diétne látky na lekárske po-

užitie; výživové doplnky pre ľudí; kultúry mikro-
organizmov na lekárske a zverolekárske použitie; 
výživové vlákniny; vitamínové prípravky; tabletky 
na chudnutie. 
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené 
ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompó-
ty; vajcia; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mlieč-
ne výrobky; potravinárske oleje a tuky; výťažky  
z rias na potravinárske použitie; spracované ovocie. 
30 - Káva; náhradky kávy; čaj; náhradky čaju; ka-
kao; cukor; prírodné sladidlá; sladké polevy a pln- 
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ky; med; včelia kašička; kuchynská soľ; chuťové 
prísady; potravinárske príchute okrem esenciál-
nych olejov; príchute do potravín (okrem éteric-
kých esencií a esenciálnych olejov); koreniny; príp-
ravky z obilnín; škrob (potraviny); droždie, prášky 
do pečiva; škorica (korenina). 

(540) UniLakt 
(550) slovná 
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, 

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

 
 

(210) 608-2020 
(220) 11.3.2020 

 11 (511) 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 35, 38, 41, 43 
(511) 9 - Reflexné prvky na oblečenie na zabránenie do-

pravným nehodám; gramofónové platne; magne-
tické pásky; ochranné prilby; kreslené filmy; och-
ranné rukavice; počítače; telefónne prístroje; zvu-
kové prehrávacie zariadenia, prehrávače; počíta-
čové tlačiarne; videokamery; notebooky (prenosné 
počítače); videokazety; ochranné prilby na športo-
vanie; podložky pod myš; DVD prehrávače; sťa-
hovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťa-
hovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové 
súbory; USB kľúče; prenosné multimediálne pre-
hrávače; tašky na notebooky; obaly na notebooky; 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
tablety (prenosné počítače); mobilné telefóny; kry-
ty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; reflexné 
vesty; sťahovateľný softvér na počítačové hry; 
ochranné pokrývky hlavy. 
11 - Zapaľovače. 
12 - Letecké dopravné prostriedky; teplovzdušné 
balóny; autobusy; lode, člny; nákladné autá, ka-
mióny; lietadlá; bicykle; prívesy (vozidlá); ná-
kladné člny; pracovné člny; traktory; elektromobi-
ly; lokomotívy; železničné vozne; motocykle; vod-
né dopravné prostriedky; lode; športové autá; mo-
pedy; osobné automobily; automobily; jachty; obyt-
né automobily; kanoe; skútre; elektrické bicykle; 
ťahače; vrtuľníky. 
14 - Mince; medaily; prívesky na kľúče; kríže z dra-
hých kovov (nie šperky); krížiky (šperky); samo-
navíjacie krúžky na kľúče. 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; plagá-
ty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; albumy; obrazy; tlače (rytiny); rytiny; ob-
razy (maľby) zarámované alebo nezarámované; 
ceruzky; noviny; periodiká; karisbloky; brožúry; 
výšivkové vzory; pečate; pečatidlá; zošity; poz-
námkové zošity; katalógy; spevníky; knihy; obaly 
(papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); 
obálky (papiernický tovar); puzdrá na perá, perač-
níky; písacie potreby; emblémy (papierové peča-
te); fotografie (tlačoviny); pečiatky; tlačivá (for-
muláre); grafické reprodukcie; grafické zobraze-
nia; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; prí-
ručky; brožované knihy; papierové obrusy; knihár-
ske záložky do kníh; papierové pečate; papiernic-
ký tovar; nákresy; plniace perá; portréty; prospek-
ty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodi-
ká); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; 
podložky na písanie; ročenky; kalendáre; oznáme-
nia (papiernický tovar); papierové zástavy; papie-
rové servítky; grafické znaky; papierové alebo le- 
 

penkové obaly na fľaše; papierové alebo lepenko-
vé pútače; papierové alebo lepenkové etikety; pa-
pierové alebo kartónové vývesné tabule; samolep-
ky (papiernický tovar); komiksy; obežníky; zbera-
teľské karty (nie na hranie); letáky; bankovky; tla-
čené poukážky; menovky (kancelárske potreby). 
18 - Peňaženky; dáždniky; plážové tašky; kabelky; 
cestovné tašky; aktovky (kožená galantéria); kuf-
re; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; tašky; 
puzdrá na vizitky. 
21 - Pivové poháre; fľaše; porcelán; vázy; hrnčiar-
sky tovar; šálky; hrnčeky; sklené poháre. 
24 - Nažehľovacie textílie; textílie na bielizeň; tex-
tilné vreckovky; obliečky na vankúše. 
25 - Obuv; čiapky; spodná bielizeň; svetre; pulóvre; 
ponožky; košele; klobúky; kostýmy, obleky; kra-
vaty; nohavice; šatky, šály; šerpy; vesty; kabáty; 
sukne; športové tričká, dresy; zástery; šaty; unifor-
my; bundy; saká; tričká; pokrývky hlavy. 
26 - Náramenné pásky; výšivky (galantéria); prac-
ky na opasky; pásky, stuhy na vyznamenania. 
35 - Vydávanie reklamných textov; reklama; roz-
hlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); televízna reklama; reklamné agentúry; prie-
skum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
marketing; prenájom bilbordov. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie. 
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydáva-
nie kníh; divadelné predstavenia. 
43 - Kaviarne; penzióny; hotelierske služby; reš-
tauračné (stravovacie) služby; bary (služby); mote-
ly (služby). 

(540) Kotlebovci - Ľudová strana 
 Naše Slovensko 
(550) slovná 
(731) Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, No-

vý Svet 5667/63, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 614-2020 
(220) 10.3.2020 

 11 (511) 3, 5, 29, 30 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; 

neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky, esenciálne oleje. 
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; hygienic-
ké výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny 
a diétne látky na lekárske použitie; výživové do-
plnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál; bylin-
kové čaje na lekárske použitie; bylinkové výťažky 
na lekárske použitie; vitamínové prípravky. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-
ky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovo-
cie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; 
vajcia; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne 
výrobky; potravinárske oleje a tuky. 
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 ostatné zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; 
droždie, prášky do pečiva; soľ, koreniny, korenie, 
konzervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťo-
vé prísady; konzumný ľad; bylinkové čaje (nie na 
lekárske použitie). 
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(540) SINUPO Forte 
(550) slovná 
(731) Simply You Pharmaceuticals a.s., Roháčova 188/37, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 621-2020 
(220) 13.3.2020 

 11 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 

potreby. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby so športovými odevmi, športovou obuvou 
a pokrývkami hlavy; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) KALIMERO 
(550) slovná 
(731) Štrkolec Jozef, Ing., Rubínová 2, 040 11 Košice, 

SK; 
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK; 

 
 

(210) 624-2020 
(220) 12.3.2020 

 11 (511) 7, 9, 42 
(511) 7 - Pásové dopravníky; sústruhy (obrábacie stroje); 

pneumatické dopravníky; elektrické zváračky (stro-
je); dopravníky (stroje); automatické manipulátory 
(stroje); priemyselné roboty; plynové zváračské 
stroje; plynové zváracie horáky; elektródy zvára-
cích strojov; zariadenia na elektrické zváranie; 
elektrické zváračské zariadenia; zariadenia na zvá-
ranie elektrickým oblúkom; zariadenia na rezanie 
elektrickým oblúkom; elektrické zariadenia na 
zváranie plastových obalov. 
9 - Humanoidné roboty s umelou inteligenciou; la-
boratórne roboty; vzdelávacie roboty; bezpečnost-
né monitorovacie roboty. 
42 - Technologický výskum; priemyselné dizajnér-
stvo; štúdie technických projektov; inžinierska čin-
nosť; strojársky výskum; kontroly kvality; výskum 
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navr-
hovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnér-
stvo); návrh počítačových systémov; technická 
kontrola automobilov; vedecký výskum; externé 
poskytovanie služieb v oblasti informačných tech-
nológií; technologické poradenstvo; poradenstvo  
v oblasti počítačových technológií; výskum v ob-
lasti zvárania. 

(540) robotec 
(550) slovná 
(731) robotec, s. r. o., Hlavná 3, 038 52 Sučany, SK; 
(740) Hronček & Partners, s. r. o., Žilina, SK; 

 
 

(210) 629-2020 
(220) 13.3.2020 

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

  
 

(550) obrazová 
(591) fialová, žltá, béžová 
(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(210) 640-2020 
(220) 16.3.2020 

 11 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mlieko; mlieko v prášku, kryštalizované; 

ochutené a šľahané mlieko; mliečne výrobky; 
mliečne dezerty (mliečne výrobky); jogurtové ná-
poje (jogurty v tekutom stave); mliečne peny; 
mliečne krémy; šľahačka; mliečne krémy na de-
zerty; sladká smotana (mliečne výrobky); čerstvá 
šľahačka; maslo; prírodné alebo ochutené nápoje  
s vysokým obsahom mlieka alebo mliečnych vý-
robkov; mliečne nápoje (s vysokým obsahom 
mlieka) obsahujúce ovocie; kvasené prírodné či 
ochutené mliečne výrobky; desiaty s vysokým ob-
sahom mlieka (okrem zmrzliny, ľadového mlieka 
a mrazených jogurtov); desiaty s vysokým obsa-
hom syrov; syry; syrové nátierky; zrejúce syry; 
zrejúce syry s plesňou; nezrelé čerstvé syry a syry 
naložené v soľnom rôsole; tvarohové syry; čerstvé 
syry v tekutom alebo pastovanom stave; jogurtové 
syry; jogurty. 
30 - Káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové nápoje; 
kakaové nápoje; čokoládové nápoje; cukor; ryža; 
burizony; tapioka; múka; torty; sladké alebo slané 
koláče; pizza; prírodné, ochutené alebo plnené 
cestá; prípravky vyrobené z obilnín; raňajkové ce-
reálie; hotové jedlá obsahujúce prevažne cesto; 
jedlá vyrobené prevažne z tortového cesta; chlieb; 
sucháre; sladké alebo korenené sušienky; oplátky; 
vafle; koláče; cukrárske výrobky; sladké alebo 
slané predjedlá z prevažným obsahom chleba, su-
šienok alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; jedlé 
cukrové polevy; cukrové polevy vyrobené prevaž-
ne z jogurtu, zmrzliny, ľadu do potravín, mraze-
ných jogurtov (jedlé cukrové polevy); konzumný 
ľad (ochutený); med; soľ; horčica; ocot; omáčky 
(chuťové prísady); sladké omáčky; cestové omáčky. 
32 - Minerálne vody (nápoje); pramenité vody; 
stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šu-
mivé nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu ná-
pojov; sirupy na výrobu limonád; ochutené mine-
rálne vody; nealkoholické nápoje; prípravky na 
výrobu sýtenej vody; prírodné či perlivé vody 
(minerálne alebo neminerálne); zeleninové džúsy;  
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ovocné alebo zeleninové nealkoholické nápoje; 
sódová voda (sifón); zázvorové limonády; šerbety 
(nápoje); nealkoholické prípravky na výrobu nápo-
jov; nealkoholické ovocné alebo zeleninové vý-
ťažky; nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá 
pre mliečne kvasenie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá 
(731) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 646-2020 
(220) 17.3.2020 

 11 (511) 25, 35 
(511) 25 - Vrchné ošatenie; oblečenie pre bábätká; ove-

raly pre dojčatá a batoľatá; body (spodná bielizeň); 
podprsenky; podprsenky na dojčenie; spodná bie-
lizeň; spodná bielizeň pohlcujúca pot; pyžamá; ná-
telníky; bežecké oblečenie; bežecké tielka a tričká; 
bundy; nohavice; šaty; tielka; športové tričká, dre-
sy; športové tričká absorbujúce vlhkosť; tričká; 
tričká na dojčenie; košele; spodničky; mikiny; ves-
ty; pleteniny (oblečenie); čiapky; šatky, šály; šatky 
(na krk); šilty (pokrývky hlavy); kukly; nákrčníky; 
rukavice; legínsy; ponožky; čelenky (oblečene); 
pančuchy absorbujúce pot; ponožky absorbujúce 
pot; nepremokavé odevy. 
35 - Maloobchodné služby s odevmi; online malo-
obchodné služby s odevmi; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová - Pantone 15-1054TPX 
 
 

(731) CMA Services, s.r.o., Petelenova 2, 974 01 Banská 
Bystrica, SK; 

(740) Maruniaková Ingrid, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 658-2020 
(220) 19.3.2020 
(310) 34816 
(320) 9.3.2020 
(330) AD 

 11 (511) 34 
(511) 34 - Odparovače na pripojenie do siete pre elek-

tronické cigarety a elektronické fajčiarske prístro-
je; tabak, surový alebo spracovaný; tabakové vý-
robky; cigary; cigarety; krátke cigary; tabak na šú-
ľanie vlastných cigariet; fajkový tabak; žuvací ta-
bak; šnupavý tabak; cigarety so zmesou tabaku  
a klinčekov (kretek); snus; tabakové náhradky (nie 
na lekárske účely); fajčiarske potreby; cigaretový 
papier; cigaretové trubičky; cigaretové filtre; dózy 
na tabak; puzdrá na cigarety; popolníky; fajky; 
vreckové prístroje na šúľanie cigariet; zapaľovače; 
zápalky; tabakové tyčinky; tabakové výrobky na 
ohrievanie; elektronické fajčiarske zariadenia a ich 
časti na ohrievanie cigariet alebo tabaku, s cieľom 
uvoľniť aerosól obsahujúci nikotín na inhaláciu; 
tekuté nikotínové roztoky na použitie do elektro-
nických cigariet; elektronické fajčiarske zariade-
nia; elektronické cigarety; elektronické cigarety 
ako náhrada za tradičné cigarety; elektronické prí-
stroje na inhaláciu aerosólu obsahujúceho nikotín; 
ústne odparovacie prístroje na tabakové výrobky  
a náhradky tabaku pre fajčiarov; fajčiarske potreby 
pre elektronické cigarety; časti a súčasti tovarov 
uvedených v triede 34 tohto zoznamu; prístroje na 
zhášanie ohriatych cigariet a cigár ako aj ohriatych 
tabakových tyčiniek; puzdrá na dobíjanie elektro-
nických cigariet. 

(540) APRICITY RAY 
(550) slovná 
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

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

 
 

(210) 666-2020 
(220) 21.3.2020 

 11 (511) 30, 43 
(511) 30 - Hotové jedlá s prevažným obsahom cestovín, 

obilnín alebo ryže; pizza; rizoto; palacinky; zmr-
zlinárske sladkosti; cukrovinky; cestovinové hoto-
vé jedlá; cestovinové šaláty. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; služby reš-
taurácií, bufetov, jedálni, závodných jedálni, sa-
moobslužných reštaurácií, barov, kaviarní, mote-
lov a penziónov; hotelierske služby; služby rých-
leho občerstvenia; dodávanie hotových jedál na 
objednávku (ketering); prenájom pohostinského  
a reštauračného vybavenia; poradenstvo v oblasti 
pohostinskej činnosti. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, hnedá, červená 
(731) MATHEWMCCOY, s.r.o., Mechenice 121, 951 46 

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

 
 

(210) 704-2020 
(220) 25.3.2020 

 11 (511) 21, 25, 35 
(511) 21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; ku-

chynský riad a náradie okrem príborov. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
35 - Maloobchodné služby s textilom, obuvou, de-
koratívnou kozmetikou, hračkami, domácimi a ku-
chynskými potrebami a nádobami; obchodné 
sprostredkovateľské služby. 

(540) CLMIX 
(550) slovná 
(731) Chen Yajing, Duklianska 591/22, 052 01 Spišská 

Nová Ves, SK; 
(740) Špaňárová Martina, Mgr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 707-2020 
(220) 25.3.2020 

 11 (511) 9, 28, 35, 41 
(511) 9 - Nahratý softvér na počítačové hry; vzdelávací 

softvér; interaktívny zábavný softvér na použitie  
s počítačom; počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); sťahovateľný softvér na počítačové 
hry. 
28 - Hry, hračky; pohyblivé hračky; modelové sta-
vebnice (hračky); hračkárske modely; modely zmen-
šených automobilov; modely vláčikov (hračky); 
modely vlakových súprav; časti a súčasti k mode-
lom vlakových súprav; detské stavebnice; prístroje 
na videohry; telocvičné potreby; športové potreby. 
35 - Maloobchodné služby s hrami, hračkami, po-
hyblivými hračkami, modelovými stavebnicami 
(hračky), hračkárskymi modelmi, modelmi zmen-
šených automobilov, modelmi vláčikov (hračky), 
modelmi vlakových súprav, časťami a súčasťami  
k modelom vlakových súprav, detskými stavebni-
cami, prístrojmi na videohry, telocvičnými potre-
bami, športovými potrebami; veľkoobchodné služ-
by s hrami, hračkami, pohyblivými hračkami, mo-
delovými stavebnicami (hračky), hračkárskymi mo-
delmi, modelmi zmenšených automobilov, mo-
delmi vláčikov (hračky), modelmi vlakových súp-
rav, časťami a súčasťami k modelom vlakových  
 

súprav, detskými stavebnicami, prístrojmi na vi-
deohry, telocvičnými potrebami, športovými po-
trebami; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; maloobchodné služby s hrami, hrač-
kami, pohyblivými hračkami, modelovými sta-
vebnicami (hračky), hračkárskymi modelmi, mo-
delmi zmenšených automobilov, modelmi vláči-
kov (hračky), modelmi vlakových súprav, časťami 
a súčasťami k modelom vlakových súprav, det-
skými stavebnicami, prístrojmi na videohry, teloc-
vičnými potrebami, športovými potrebami pros-
tredníctvom internetu; veľkoobchodné služby s hra-
mi, hračkami, pohyblivými hračkami, modelový-
mi stavebnicami (hračky), hračkárskymi modelmi, 
modelmi zmenšených automobilov, modelmi vlá-
čikov (hračky), modelmi vlakových súprav, čas-
ťami a súčasťami k modelom vlakových súprav, 
detskými stavebnicami, prístrojmi na videohry, te-
locvičnými potrebami, športovými potrebami pro-
stredníctvom internetu; zásielkové maloobchodné 
služby s hrami, hračkami, pohyblivými hračkami, 
modelovými stavebnicami (hračky), hračkárskymi 
modelmi, modelmi zmenšených automobilov, mo-
delmi vláčikov (hračky), modelmi vlakových súp-
rav, časťami a súčasťami k modelom vlakových 
súprav, detskými stavebnicami, prístrojmi na vi-
deohry, telocvičnými potrebami, športovými po-
trebami; všetky uvedené služby vzťahujúce sa na 
tovary uvedené v triede 28 tohto zoznamu. 
41 - Vzdelávanie; školenia; zábava; športová čin-
nosť; kultúrna činnosť. 

(540) MERKUR 
(550) slovná 
(731) MERKUR TOYS s.r.o, Husova 363, 549 54 Po-

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

 
 

(210) 708-2020 
(220) 25.3.2020 

 11 (511) 21, 25, 35 
(511) 21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; ku-

chynský riad a náradie okrem príborov. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
35 - Maloobchodné služby s textilom, obuvou, de-
koratívnou kozmetikou, hračkami, domácimi a ku-
chynskými potrebami a nádobami; obchodné 
sprostredkovateľské služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, oranžová 
(731) Chen Yajing, Duklianska 591/22, 052 01 Spišská 

Nová Ves, SK; 
(740) Špaňárová Martina, Mgr., Banská Bystrica, SK; 
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(210) 717-2020 
(220) 25.3.2020 

 11 (511) 41, 42 
(511) 41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-

túrna činnosť. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnér-
stvo; kontroly kvality a overovanie; navrhovanie  
a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 

(540) Národné centrum robotiky 
(550) slovná 
(731) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Va-

zovova 5, 812 43 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 718-2020 
(220) 25.3.2020 

 11 (511) 41, 42 
(511) 41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-

túrna činnosť. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnér-
stvo; kontroly kvality a overovanie; navrhovanie  
a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 

(540) NCR 
(550) slovná 
(731) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Va-

zovova 5, 812 43 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 731-2020 
(220) 30.3.2020 

 11 (511) 16, 33, 35 
(511) 16 - Tlačené publikácie; papierové vreckovky; pa-

pierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; 
etiketovacie kliešte; kalendáre; papierové servítky; 
papierové obrúsky (prestieranie); lepenkové alebo 
papierové obaly na fľaše; papierové utierky; etike-
ty okrem textilných; viskózové fólie na balenie; 
samolepky (papiernický tovar); letáky; papierové 
alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmia-
ce); papierové alebo lepenkové vypchávkové ma-
teriály. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; destilované 
nápoje; jablčné mušty (alkoholické); digestíva (lie-
hoviny a likéry); víno; džin; likéry; medovina; gri-
otka; liehoviny; brandy, vínovica; whisky; liehové 
esencie; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholic-
ké nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovo-
cím; vodka; vopred pripravené miešané alkoholic-
ké nápoje (nie s pivom). 
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. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Flašík Branislav, SNP 2522/25, 066 01 Humenné, 

SK; Flašík Ľubomír, SNP 2522/25, 066 01 Hu-
menné, SK; 

(740) Ing. Peter Kohut PK consulting, Michalovce, SK; 
 
 

(210) 732-2020 
(220) 30.3.2020 

 11 (511) 32, 35 
(511) 32 - Vody (nápoje); nealkoholické nápoje; nealko-

holické ovocné nápoje; energetické nápoje; sódová 
voda (sifón); prípravky na výrobu sýtenej vody; 
minerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vo-
dy; limonády; sirupy na výrobu limonád; sirupy na 
výrobu nápojov; izotonické nápoje; ovocné nektá-
re; nealkoholické ovocné výťažky; sýtené limoná-
dy; pramenitá voda. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 32 tohto zoznamu; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti. 

(540) EMPE 
(550) slovná 
(731) EMPE Nealko, s.r.o., Kalinčiakova 1036/6, 091 01 

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

 
 

(210) 733-2020 
(220) 30.3.2020 

 11 (511) 32, 35 
(511) 32 - Vody (nápoje); nealkoholické nápoje; nealko-

holické ovocné nápoje; energetické nápoje; sódová 
voda (sifón); prípravky na výrobu sýtenej vody; 
minerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vo-
dy; limonády; sirupy na výrobu limonád; sirupy na 
výrobu nápojov; izotonické nápoje; ovocné nektá-
re; nealkoholické ovocné výťažky; sýtené limoná-
dy; pramenitá voda. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 32 tohto zoznamu; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, žltá, červená 
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(731) EMPE Nealko, s.r.o., Kalinčiakova 1036/6, 091 01 
Stropkov, SK; 

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

(210) 734-2020 
(220) 30.3.2020 

 11 (511) 15, 16, 41 
(511) 15 - Hudobné nástroje. 

16 - Tlačené partitúry. 
41 - Vzdelávanie; služby orchestrov; tvorba diva-
delných alebo iných predstavení; organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie a vedenie kon-
certov. 

(540) festival Divergencie 
(550) slovná 
(731) MOYZESOVO KVARTETO komorný súbor mes-

ta Skalica, Wolkrova 7, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK; 

 
 

(210) 735-2020 
(220) 30.3.2020 

 11 (511) 32, 35 
(511) 32 - Vody (nápoje); nealkoholické nápoje; nealko-

holické ovocné nápoje; energetické nápoje; sódová 
voda (sifón); prípravky na výrobu sýtenej vody; 
minerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vo-
dy; limonády; sirupy na výrobu limonád; sirupy na 
výrobu nápojov; izotonické nápoje; ovocné nektá-
re; nealkoholické ovocné výťažky; sýtené limoná-
dy; pramenitá voda. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 32 tohto zoznamu; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti. 

(540) Bankovská pramenitá voda 
(550) slovná 
(731) EMPE Nealko, s.r.o., Kalinčiakova 1036/6, 091 01 

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

 
 

(210) 736-2020 
(220) 30.3.2020 

 11 (511) 15, 16, 41 
(511) 15 - Hudobné nástroje. 

16 - Tlačené partitúry. 
41 - Vzdelávanie; služby orchestrov; tvorba diva-
delných alebo iných predstavení; organizovanie 
živých vystúpení; organizovanie a vedenie kon-
certov. 

(540) festival Hudba Modre 
(550) slovná 
(731) Občianske združenie Hudba Modre, Kalinčiako-

va 559/22, 900 01 Modra, SK; 
(740) Benčík Ivan, JUDr., Budmerice, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 738-2020 
(220) 30.3.2020 

 11 (511) 9, 41 
(511) 9 - Nosiče zvukových nahrávok; magnetické nosi-

če údajov; gramofónové platne; magnetické disky; 
audiovizuálne kompaktné disky; magnetické pás-
ky; pásky na záznam zvuku; videokazety; video-
pásky; elektronické publikácie (sťahovateľné); 
elektronické partitúry (sťahovateľné); sťahovateľ-
né hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory. 
41 - Zábava; služby estrádnych umelcov; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); služby orchestrov; disko-
téky (služby); organizovanie živých vystúpení; pí-
sanie textov; hudobné skladateľské služby; organi-
zovanie a vedenie koncertov; hudobná tvorba; 
skladanie piesní; online poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); služby zvuko-
vých technikov na podujatiach; tvorba videozáz-
namov na podujatiach; služby osvetľovacích tech-
nikov na podujatiach; online poskytovanie video-
záznamov (bez možnosti kopírovania); karaoke 
služby; organizovanie predstavení (manažérske služ-
by); nahrávacie štúdiá (služby); služby diskdžoke-
jov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Vaško Martin, Mgr., DiS.art., Dlhý rad 24, 085 01 

Bardejov, SK; 
(740) Navrat & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 740-2020 
(220) 30.3.2020 

 11 (511) 11 
(511) 11 - Radiátory (na kúrenie); vykurovacie telesá 

na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými pa-
livami; zariadenia na teplovodné kúrenie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, žltá 
(731) META-GAS spol. s r.o., Puškinova 1529/15, 924 01 

Galanta, SK; 
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(210) 741-2020 
(220) 30.3.2020 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; čistiace 

prípravky; detergenty (nie na použitie vo výrob-
nom procese a na lekárske použitie); mydlá; toa-
letné prípravky; mastencový prášok (toaletný pú-
der); kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; 
prípravky na holenie; dezodoranty (telové alebo 
pre zvieratá); prípravky na čistenie zubov; ústne 
vody (nie na lekárske použitie). 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske príp-
ravky; antiseptické prípravky; antibakteriálne príp-
ravky; dezinfekčné prípravky; germicídy (dezin-
fekčné prípravky); osviežovače vzduchu; dezodo-
ranty (nie telové alebo pre zvieratá); toaletné príp-
ravky s liečivými účinkami; mastencový púder na 
lekárske použitie; náplasti; obväzový materiál; 
prenosné lekárničky (plné). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) bledo modrá 
(731) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 

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

 
 

(210) 743-2020 
(220) 1.4.2020 

 11 (511) 41, 42 
(511) 41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-

túrna činnosť. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnér-
stvo; kontroly kvality a overovanie; navrhovanie 
a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) staroružová; 
(731) Prešovská univerzita v Prešove, 17. novembra 15, 

080 01 Prešov, SK; 
 
 
 
 
 
 

(210) 748-2020 
(220) 31.3.2020 

 11 (511) 2, 19 
(511) 2 - Nátery (farby). 

19 - Omietky (stavebný materiál). 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, hnedá, biela 
(731) Hofer Peter, Veľká okružná 1075/28, 010 01 Ži-

lina, SK; 
 
 

(210) 752-2020 
(220) 1.4.2020 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Čistiace prípravky. 

5 - Biocídy; dezinfekčné prípravky. 

(540) Dezvir 
(550) slovná 
(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

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

 
 

(210) 757-2020 
(220) 2.4.2020 

 11 (511) 3, 5, 9, 10, 24, 35 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; čistiace prípravky; sklo-

textil toaletné prípravky; umývacie prípravky na 
osobnú hygienu (deodoranty); neliečivé umývacie 
prípravky na osobnú hygienu; chemické čistiace 
prípravky na domáce použitie. 
5 - Prípravky na čistenie vzduchu; farmaceutické 
prípravky; chemickofarmaceutické prípravky; de-
zinfekčné prípravky; sterilizačné prípravky; gély 
na použitie v medicíne. 
9 - Ochranné odevy proti úrazom, proti rádioak-
tívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné od-
evy; špeciálne laboratórne odevy; ochranné štíty; 
tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); fil-
tre na dýchacie masky; ochranné rukavice; och-
ranné masky; respirátory na filtráciu vzduchu; 
ochranné okuliare. 
10 - Rúška (pre nemocničný personál); hygienické 
rúška na použitie v zdravotníctve. 
24 - Tkaniny a textílie obsahujúce striebro; textílie 
na šitie ochranných odevov a rúšok; textilné mate-
riály obsahujúce striebro; netkané textílie. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 3, 5, 9, 10 a 24 tohto 
zoznamu. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela, čierna 
(731) LP MAN s.r.o., K Zornici 1654/18, 957 01 Bá-

novce nad Bebravou, SK; 
(740) BRICHTA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 760-2020 
(220) 2.4.2020 

 11 (511) 3, 5, 9, 10, 24, 35 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; čistiace prípravky; 

sklotextil; toaletné prípravky; umývacie prípravky 
na osobnú hygienu (deodoranty); neliečivé umý-
vacie prípravky na osobnú hygienu; chemické čis-
tiace prípravky na domáce použitie. 
5 - Prípravky na čistenie vzduchu; farmaceutické 
prípravky; chemickofarmaceutické prípravky; de-
zinfekčné prípravky; sterilizačné prípravky; gély 
na použitie v medicíne. 
9 - Ochranné odevy proti úrazom, proti rádioak-
tívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné od-
evy; špeciálne laboratórne odevy; ochranné štíty; 
tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); fil-
tre na dýchacie masky; ochranné rukavice; och-
ranné masky; respirátory na filtráciu vzduchu; 
ochranné okuliare. 
10 - Rúška (pre nemocničný personál); hygienické 
rúška na použitie v zdravotníctve. 
24 - Tkaniny a textílie obsahujúce striebro; textílie 
na šitie ochranných odevov a rúšok; textilné mate-
riály obsahujúce striebro; netkané textílie. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 3, 5, 9, 10 a 24 tohto 
zoznamu. 

(540) MEDIMAN 
(550) slovná 
(731) LP MAN s.r.o., K Zornici 1654/18, 957 01 Bá-

novce nad Bebravou, SK; 
(740) BRICHTA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 761-2020 
(220) 2.4.2020 

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

holenie; laky na vlasy; mydlá; pleťové vody na 
kozmetické použitie; pomády na kozmetické pou-
žitie; šampóny; toaletné vody; vody po holení; vo-
ňavkárske výrobky; prípravky na čistenie zubov; 
kozmetické opaľovacie prípravky; kozmetické opa- 
 

 

 ľovacie krémy; vlasové vody; kozmetické príprav-
ky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hy-
gienu; čistiace toaletné mlieka; vlasové kondicio-
néry; umývacie prípravky na intímnu hygienu; soli 
do kúpeľa nie na lekárske použitie; leštiace príp-
ravky na zubné protézy. 
5 - Liečivá; výživové doplnky; vitamínové príp-
ravky; antibakteriálne prípravky na lekárske po-
užitie; dezinfekčné prípravky; dezinfekčné gély; 
biocídy; balzamy na lekárske použitie; dezinfekč-
né prípravky na hygienické použitie; diétne nápoje 
na lekárske použitie; enzymatické prípravky na le-
kárske použitie; enzymatické prípravky na zvero-
lekárske použitie; farmaceutické prípravky; farma-
ceutické prípravky proti lupinám; soli na lekárske 
použitie; čuchacie soli; čapíky; chemické príprav-
ky na farmaceutické použitie; chemické prípravky 
na lekárske použitie; chemické prípravky na zve-
rolekárske použitie; chemickofarmaceutické príp-
ravky; kôry na farmaceutické použitie; liečivé cuk-
ríky; liečivé čaje; masti na slnečné popáleniny; 
masti na farmaceutické použitie; masti na lekárske 
použitie; chemické prípravky na diagnostikovanie 
tehotnosti; lubrikačné gély; lubrikačné prípravky 
vo forme tekutých disperzií na lekárske použitie; 
lubrikačné prípravky vo forme emulzií na lekárske 
použitie; lubrikačné prípravky vo forme gélov na 
lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme 
tixotropných gélov na lekárske použitie; lubrikač-
né prípravky vo forme tekutých disperzií na intím-
ne použitie; lubrikačné prípravky vo forme emulzií 
na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo for-
me gélov na intímne použitie; lubrikačné príprav-
ky vo forme tixotropných gélov na intímne použi-
tie; hygienické výrobky na lekárske použitie; hy-
gienické tampóny; hygienické nohavičky; hygie-
nické obrúsky; vložky na ochranu bielizne (hygie-
nické potreby); hygienické vložky pre osoby po-
stihnuté inkontinenciou; zverolekárske prípravky; 
diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky 
na lekárske použitie; zubolekárske liečivá; lepidlá 
na zubné protézy; zubné laky; zubné tmely; medi-
cinálne prípravky na podporu rastu vlasov; men-
štruačné tampóny; liečivé hygienické tampóny; 
zubné abrazíva; liečivé prípravky na starostlivosť 
o ústnu dutinu; čaj proti astme; bylinkové čaje na 
lekárske použitie; odtučňovacie čaje na lekárske 
použitie; chemické antikoncepčné prípravky; pas-
tilky na farmaceutické použitie; farmaceutické 
prípravky na ošetrenie pokožky; liečivé pleťové 
vody; liečivé pleťové mlieka; prípravky na ošetre-
nie popálenín; hygienické lubrikanty; liečivé lub-
rikanty; ústne vody na lekárske použitie; prípravky 
do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé kúpeľové 
soli; liečivá bez predpisu; prípravky proti poteniu; 
lieky proti poteniu nôh; sušené alebo konzervova-
né liečivé rastliny; želatínové kapsule na farmace-
utické použitie; farmaceutické prípravky na ošet-
rovanie pokožky. 

(540) ČISTÉ RUKY DR. MÜLLER 
 PHARMA 
(550) slovná 
(731) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pouchov, 

503 41 Hradec Králové, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
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(210) 762-2020 
(220) 3.4.2020 

 11 (511) 9, 35, 37 
(511) 9 - Fotokopírovacie stroje (fotografické, elektros-

tatické alebo termické); počítačové pamäte; počí-
tače; nahraté počítačové programy; počítačové klá-
vesnice; počítačové operačné programy (nahraté); 
periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačové roz-
hrania; počítačové meniče diskov; modemy; moni-
tory (počítačový hardvér); monitorovacie počíta-
čové programy; myši (periférne zariadenia počíta-
čov); počítačové tlačiarne; procesory (centrálne pro-
cesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia 
na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na 
spracovanie údajov); elektronické diáre; diskové 
mechaniky počítačov; notebooky (prenosné počí-
tače); elektronické informačné tabule; sťahovateľ-
né počítačové programy; podložky pod myš; pre-
nosné osobné stereoprehrávače; opierky zápästia 
na prácu s počítačom; koaxiálne káble; káble s op-
tickými vláknami; nahratý softvér na počítačové 
hry; slúchadlá; DVD prehrávače; identifikačné 
magnetické náramky; USB kľúče; zariadenia glo-
bálneho polohového systému (GPS); prenosné 
multimediálne prehrávače; prenosné počítače; taš-
ky na notebooky; obaly na notebooky; digitálne 
fotorámiky; počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); čítačky elektronických kníh; smartfó-
ny; náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov 
(prázdne); tablety (prenosné počítače); počítačový 
hardvér; vreckové počítače; platformy počítačové-
ho softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; počítače 
typu „tenký klient“; počítače na nosenie na tele 
alebo na odeve; polohovacie zariadenia trackball 
(periférne zariadenia počítačov); sťahovateľný soft-
vér na počítačové hry; optické čítacie zariadenia; 
optické nosiče údajov; optické disky; mikrofóny; 
inteligentné náramky; inteligentné okuliare; inteli-
gentné hodinky; súpravy okuliarov a slúchadiel na 
virtuálnu realitu. 
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; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; poradenstvo pri organi-
zovaní obchodnej činnosti; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vy-
dávanie reklamných textov; reklama; marketing; 
obchodné sprostredkovateľské služby. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy počítačového hard-
véru. 

(540) techsavers 
(550) slovná 
(731) Žerebák Jaroslav, Slnečná 5, 974 04 Banská Bys-

trica, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 764-2020 
(220) 3.4.2020 
(310) 34818 
(320) 9.3.2020 
(330) AD 
(340) 34818, 09.03.2020, AD; 

 11 (511) 34 
(511) 34 - Odparovače na pripojenie do siete pre elek-

tronické cigarety a elektronické fajčiarske prístro-
je; tabak, surový alebo spracovaný; tabakové vý-
robky; cigary; cigarety; krátke cigary; tabak na šú-
ľanie vlastných cigariet; fajkový tabak; žuvací ta-
bak; šnupavý tabak; cigarety so zmesou tabaku  
a klinčekov (kretek); snus; tabakové náhradky (nie 
na lekárske účely); fajčiarske potreby; cigaretový 
papier; cigaretové trubičky; cigaretové filtre; dózy 
na tabak; puzdrá na cigarety; popolníky; fajky; 
vreckové prístroje na šúľanie cigariet; zapaľovače; 
zápalky; tabakové tyčinky; tabakové výrobky na 
ohrievanie; elektronické fajčiarske zariadenia a ich 
časti na ohrievanie cigariet alebo tabaku, s cieľom 
uvoľniť aerosól obsahujúci nikotín na inhaláciu; 
tekuté nikotínové roztoky na použitie do elektro-
nických cigariet; elektronické fajčiarske zariade-
nia; elektronické cigarety; elektronické cigarety 
ako náhrada za tradičné cigarety; elektronické prí-
stroje na inhaláciu aerosólu obsahujúceho nikotín; 
ústne odparovacie prístroje na tabakové výrobky  
a náhradky tabaku pre fajčiarov; fajčiarske potreby 
pre elektronické cigarety; časti a súčasti tovarov 
uvedených v triede 34 tohto zoznamu; prístroje na 
zhášanie ohriatych cigariet a cigár ako aj ohriatych 
tabakových tyčiniek; puzdrá na dobíjanie elektro-
nických cigariet. 

(540) AMMIL DAWN 
(550) slovná 
(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

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

 
 

(210) 766-2020 
(220) 2.4.2020 

 11 (511) 24, 35 
(511) 24 - Bytový textil; posteľná bielizeň; stolová bie-

lizeň (nie papierová); paplóny; prikrývky a po-
krývky na posteľ; textilné alebo plastové závesy; 
textilné utierky; textilné utierky na tvár; textilné 
vreckovky; textilné uteráky; osušky; lôžkoviny 
(posteľná bielizeň); textílie; ľanové, bavlnené, hod-
vábne, syntetické a polosyntetické textílie na šitie 
odevov a na poťahy pre nábytok a čalúnenie; tka-
niny na vyšívanie s predkresleným vzorom; spacie 
vaky ako prikrývky. 
35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské 
služby s tovarmi uvedenými v triede 24 tohto 
zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna 
(731) Áčko, a. s., Textilná 19, 034 01 Ružomberok, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  
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(210) 767-2020 
(220) 3.4.2020 

 11 (511) 9, 35, 37 
(511) 9 - Fotokopírovacie stroje (fotografické, elektro- 

statické alebo termické); počítačové pamäte; počí-
tače; nahraté počítačové programy; počítačové klá-
vesnice; počítačové operačné programy (nahraté); 
periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačové roz-
hrania; počítačové meniče diskov; modemy; moni-
tory (počítačový hardvér); monitorovacie počíta-
čové programy; myši (periférne zariadenia počíta-
čov); počítačové tlačiarne; procesory (centrálne 
procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariade-
nia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na 
spracovanie údajov); elektronické diáre; diskové 
mechaniky počítačov; notebooky (prenosné počí-
tače); elektronické informačné tabule; sťahovateľ-
né počítačové programy; podložky pod myš; pre-
nosné osobné stereoprehrávače; opierky zápästia 
na prácu s počítačom; koaxiálne káble; káble s op-
tickými vláknami; nahratý softvér na počítačové 
hry; slúchadlá; DVD prehrávače; identifikačné 
magnetické náramky; USB kľúče; zariadenia glo-
bálneho polohového systému (GPS); prenosné 
multimediálne prehrávače; prenosné počítače; taš-
ky na notebooky; obaly na notebooky; digitálne 
fotorámiky; počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); čítačky elektronických kníh; smartfó-
ny; náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov 
(prázdne); tablety (prenosné počítače); počítačový 
hardvér; vreckové počítače; platformy počítačové-
ho softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; počítače 
typu „tenký klient“; počítače na nosenie na tele 
alebo na odeve; polohovacie zariadenia trackball 
(periférne zariadenia počítačov); sťahovateľný soft-
vér na počítačové hry; optické čítacie zariadenia; 
optické nosiče údajov; optické disky; mikrofóny; 
inteligentné náramky; inteligentné okuliare; inteli-
gentné hodinky; súpravy okuliarov a slúchadiel na 
virtuálnu realitu. 
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; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; poradenstvo pri organi-
zovaní obchodnej činnosti; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); aktua-
lizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vy-
dávanie reklamných textov; reklama; marketing; 
obchodné sprostredkovateľské služby. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy počítačového hard-
véru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, zelená, žltá 
(731) Žerebák Jaroslav, Slnečná 5, 974 04 Banská Bys-

trica, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 770-2020 
(220) 2.4.2020 

 11 (511) 3, 5, 9, 10, 24, 35 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; čistiace prípravky; sklo-

textil; toaletné prípravky; umývacie prípravky na 
osobnú hygienu (deodoranty); neliečivé umývacie 
prípravky na osobnú hygienu; chemické čistiace 
prípravky na domáce použitie. 
5 - Prípravky na čistenie vzduchu; farmaceutické 
prípravky; chemickofarmaceutické prípravky; de-
zinfekčné prípravky; sterilizačné prípravky; gély 
na použitie v medicíne. 
9 - Ochranné odevy proti úrazom, proti rádioak-
tívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné od-
evy; špeciálne laboratórne odevy; ochranné štíty; 
tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); fil-
tre na dýchacie masky; ochranné rukavice; och-
ranné masky; respirátory na filtráciu vzduchu; 
ochranné okuliare. 
10 - Rúška (pre nemocničný personál); hygienické 
rúška na použitie v zdravotníctve. 
24 - Tkaniny a textílie obsahujúce striebro; textílie 
na šitie ochranných odevov a rúšok; textilné mate-
riály obsahujúce striebro; netkané textílie. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 3, 5, 9, 10 a 24 tohto 
zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, čierna, biela 
(731) LP MAN s.r.o., K Zornici 1654/18, 957 01 Bá-

novce nad Bebravou, SK; 
(740) BRICHTA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 771-2020 
(220) 2.4.2020 

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

holenie; laky na vlasy; mydlá; pleťové vody na 
kozmetické použitie; pomády na kozmetické po-
užitie; šampóny; toaletné vody; vody po holení; 
voňavkárske výrobky; prípravky na čistenie zu-
bov; kozmetické opaľovacie prípravky; kozmetic-
ké opaľovacie krémy; vlasové vody; kozmetické 
prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osob-
nú hygienu; čistiace toaletné mlieka; vlasové kon-
dicionéry; umývacie prípravky na intímnu hygie-
nu; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; leštia-
ce prípravky na zubné protézy. 
5 - Liečivá; výživové doplnky; vitamínové príp-
ravky; antibakteriálne prípravky na lekárske po-
užitie; dezinfekčné prípravky; dezinfekčné gély; 
biocídy; balzamy na lekárske použitie; dezinfekč-
né prípravky na hygienické použitie; diétne nápoje 
na lekárske použitie; enzymatické prípravky na le-
kárske použitie; enzymatické prípravky na zvero-
lekárske použitie; farmaceutické prípravky; farma-
ceutické prípravky proti lupinám; soli na lekárske 
použitie; čuchacie soli; čapíky; chemické príprav-
ky na farmaceutické použitie; chemické prípravky 
na lekárske použitie; chemické prípravky na zve-
rolekárske použitie; chemickofarmaceutické príp-
ravky; kôry na farmaceutické použitie; liečivé cuk-
ríky; liečivé čaje; masti na slnečné popáleniny; 
masti na farmaceutické použitie; masti na lekárske 
použitie; chemické prípravky na diagnostikovanie 
tehotnosti; lubrikačné gély; lubrikačné prípravky 
vo forme tekutých disperzií na lekárske použitie; 
lubrikačné prípravky vo forme emulzií na lekárske 
použitie; lubrikačné prípravky vo forme gélov na 
lekárske použitie; lubrikačné prípravky vo forme 
tixotropných gélov na lekárske použitie; lubrikač-
né prípravky vo forme tekutých disperzií na intím-
ne použitie; lubrikačné prípravky vo forme emulzií 
na intímne použitie; lubrikačné prípravky vo for-
me gélov na intímne použitie; lubrikačné príprav-
ky vo forme tixotropných gélov na intímne použi-
tie; hygienické výrobky na lekárske použitie; hy-
gienické tampóny; hygienické nohavičky; hygie-
nické obrúsky; vložky na ochranu bielizne (hygie-
nické potreby); hygienické vložky pre osoby po-
stihnuté inkontinenciou; zverolekárske prípravky; 
diétne potraviny na lekárske použitie; diétne látky 
na lekárske použitie; zubolekárske liečivá; lepidlá 
na zubné protézy; zubné laky; zubné tmely; medi-
cinálne prípravky na podporu rastu vlasov; men-
štruačné tampóny; liečivé hygienické tampóny; 
zubné abrazíva; liečivé prípravky na starostlivosť 
o ústnu dutinu; čaj proti astme; bylinkové čaje na 
lekárske použitie; odtučňovacie čaje na lekárske 
použitie; chemické antikoncepčné prípravky; pas-
tilky na farmaceutické použitie; farmaceutické 
prípravky na ošetrenie pokožky; liečivé pleťové 
vody; liečivé pleťové mlieka; prípravky na ošetre-
nie popálenín; hygienické lubrikanty; liečivé lub-
rikanty; ústne vody na lekárske použitie; prípravky 
do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé kúpeľové 
soli; liečivá bez predpisu; prípravky proti poteniu; 
lieky proti poteniu nôh; sušené alebo konzervova-
né liečivé rastliny; želatínové kapsule na farmace-
utické použitie; farmaceutické prípravky na ošet-
rovanie pokožky. 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, čierna, oranžová, biela 
(731) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pouchov, 

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

 
 

(210) 773-2020 
(220) 5.4.2020 

 11 (511) 25, 28, 35, 41 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 
potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, červená 
(731) OBOR s. r. o., Mladoboleslavská 1, 902 01 Pezi-

nok, SK; 
 
 

(210) 774-2020 
(220) 4.4.2020 

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

neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky; esenciálne oleje. 
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; diétne potra-
viny a diétne látky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál; 
bylinkové čaje na lekárske použitie; bylinkové 
výťažky na lekárske použitie; vitamínové príp-
ravky; konope na lekárske účely. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; koreni-
ny; korenie; konzervované bylinky; ocot, omáčky 
a iné chuťové prísady; bylinkové čaje (nie na le-
kárske použitie). 

(540) CannamediQ 
(550) slovná 
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 
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(210) 776-2020 
(220) 4.4.2020 

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

neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky; esenciálne oleje. 
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; diétne potra-
viny a diétne látky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál; 
bylinkové čaje na lekárske použitie; bylinkové 
výťažky na lekárske použitie; vitamínové príp-
ravky; konope na lekárske účely. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; koreni-
ny; korenie; konzervované bylinky; ocot, omáčky 
a iné chuťové prísady; bylinkové čaje (nie na le-
kárske použitie). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, 

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

 
 

(210) 777-2020 
(220) 14.4.2020 

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

né); sťahovateľné grafické prvky do mobilných 
telefónov; sťahovateľné elektronické peňaženky. 
38 - Telefonické služby; telefonická komunikácia; 
komunikácia mobilnými telefónmi; prenos správ  
a obrazových informácií prostredníctvom počíta-
čov; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elek-
tronickými komunikačnými prostriedkami); pos-
kytovanie priestoru na diskusiu na internete. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(731) Marko Richard, Ing., PhD., Ružová dolina 8, 821 09 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 

(210) 779-2020 
(220) 6.4.2020 

 11 (511) 14, 36 
(511) 14 - Hodinky; klenotnícke výrobky. 

36 - Záložne. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Rigo Ján, Muškátová 1282, 925 21 Sládkovičovo, 

SK; 
 
 

(210) 785-2020 
(220) 7.4.2020 
(310) 018134573 
(320) 8.10.2019 
(330) EM 
(340) 018134573, 08.10.2019, EM; 

 11 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické víno. 

33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s ví-
nom, s nealkoholickým vínom, s alkoholickými 
nápojmi okrem piva; maloobchodné a veľkoob-
chodné služby s vínom, s nealkoholickým vínom, 
s alkoholickými nápojmi okrem piva prostredníc-
tvom internetu; reklama; marketing; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné sprostredkovateľské služby; ob-
chodné informačné služby týkajúce sa vína; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere 
tovarov a služieb; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných podujatí; poradenské a konzultačné 
služby v oblasti služieb v triede 35 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, čierna 
(731) Lüger Silvia, Heidestrasse 12, 2352 Gumpoldskir-

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
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(210) 792-2020 
(220) 8.4.2020 

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

(softvér). 
28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; 
žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na lotério-
vé hry; výherné hracie automaty; hracie automaty 
uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie vi-
deoautomaty. 
35 - Reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; reklamné 
služby uskutočňované prostredníctvom spotrebi-
teľských lotérií; vydávanie reklamných textov; ak-
tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); marketing. 
41 - Zábava; organizovanie lotérií a stávkových 
hier; organizovanie lotérií a stávkových hier pros-
tredníctvom internetu; organizovanie hier o penia-
ze; organizovanie elektronických žrebových loté-
rií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; organi-
zovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzo-
vých stávok; organizovanie kurzových stávok pro-
stredníctvom internetu; organizovanie doplnko-
vých hier, pričom doplnková hra je číselná lotéria, 
ktorá je prevádzkovaná len spolu s inou číselnou 
lotériou; tvorba televíznych programov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, červená, čierna, sivá, žltá, oranžová 
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 793-2020 
(220) 9.4.2020 

 11 (511) 18, 24, 25 
(511) 18 - Cestovné kufre; nákupné tašky; kabelky; ces-

tovné tašky; kožené cestovné tašky (kožená galan-
téria); kufre; cestovné obaly na odevy; športové 
tašky. 
24 - Nažehľovacie textílie; textilné alebo plastové 
stolové vlajky; tkaniny; textilné materiály; textílie; 
textílie na obuv; bavlnené textílie; posteľné po-
krývky; textílie na bielizeň; textilné podšívky; tex-
tilné alebo plastové zástavy; elastické textílie; 
flanel (textílie); džersej (pleteniny); vlnené textílie; 
umelý hodváb (textílie); bavlnené plátno; textilné 
etikety; textílie pre odevný priemysel. 
25 - Obuv; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; pánska 
spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé 
čiapky; spodná bielizeň; svetre; košele; odevy; ko-
žušiny (oblečenie); konfekcia (odevy); nohavice; 
vrchné ošatenie; hotové podšívky (časti odevov); 
pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; nepremokavé  
 

odevy; legíny; oblečenie z úpletových textilií; suk-
ne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; 
plážové oblečenie; plážová obuv; pyžamá; šaty; 
pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; bun-
dy; plavky; topánky; kožené odevy; tričká; športo-
vé tielka; vyšívané odevy. 

(540) Hood Hero 
(550) slovná 
(731) Lovás Dávid, Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný 

Kubín, SK; 
 
 

(210) 794-2020 
(220) 9.4.2020 

 11 (511) 3, 5, 35 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; voňavkárske výrobky; 

neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; 
kozmetické prípravky na starostlivosť o ústnu du-
tinu a zuby; kozmetické prípravky na starostlivosť 
o pleť; kozmetické prípravky na starostlivosť  
o oči; prípravky na ošetrovanie nechtov; mydlá; 
gély (kozmetické prípravky); chladivé kozmetické 
krémy; chladivé kozmetické gély; hrejivé kozme-
tické krémy; hrejivé kozmetické gély; krémy na 
svaly a kĺby (nie na lekárske použitie); gély na 
svaly a kĺby (nie na lekárske použitie); masážne 
oleje (nie na lekárske použitie); masážne gély (nie 
na lekárske použitie); masážne mlieka (nie na le-
kárske použitie); prípravky do kúpeľa (nie na le-
kárske použitie); kozmetické prípravky na staros-
tlivosť o vlasy; vonné kozmetické oleje; aromatic-
ké látky (esenciálne oleje); čistiace prípravky; von-
né kozmetické prípravky; osviežovače vzduchu. 
5 - Výživové doplnky; diétne látky na lekárske 
použitie; liečivé potravinové doplnky; hygienické 
prípravky (na lekárske použitie); mydlá s liečivý-
mi účinkami; dezinfekčné mydlá; dezinfekčné  
a antiseptické prípravky; dezodoranty (nie telové 
alebo pre zvieratá); liečivé prípravky na čistenie 
zubov; liečivé zubné pasty; farmaceutické príp-
ravky a prírodné liečivá; vitamíny a vitamínové 
prípravky; liečivé krémy; liečivé masti; liečivé 
krémy na starostlivosť o pleť; liečivé krémy na 
nohy; krémy na zmierňovanie bolesti; oleje na le-
kárske použitie; balzamy na lekárske použitie; lie-
čivé čaje; bylinné liečivá; bylinné prípravky na 
liečebné použitie; liečivé cukríky; liečivé nápoje; 
lieky pre humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu 
medicínu; sirupy na farmaceutické použitie; žu-
vačky na lekárske použitie. 
35 - Reklama; marketing; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); predvádzanie tovaru; on-line rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné 
sprostredkovateľské služby; obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; maloobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 3 a 5 tohto 
zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvede-
nými v triedach 3 a 5 tohto zoznamu; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; obchodné sprostredkovanie s tovarmi uve-
denými v triedach 3 a 5 tohto zoznamu; obchodné 
sprostredkovanie s tovarmi uvedených v triedach 3 
a 5 tohto zoznamu prostredníctvom internetu. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, sivá, čierna 
(731) Naturprodukt CZ spol. s r.o., Na Viničkách 638, 

250 92 Šestajovice, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 795-2020 
(220) 12.4.2020 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Kaviarne. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, modrá, hnedá, biela 
(731) PaB Gastro s.r.o., Partizánska 1284/27-59, 018 41 

Dubnica nad Váhom, SK; 
 
 

(210) 822-2020 
(220) 15.4.2020 

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

5 - Dezinfekčné prípravky. 

(540) Dezitol 
(550) slovná 
(731) A.B. Euro Financial Consulting, s. r. o., Rovnian-

kova 12, 851 02 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 823-2020 
(220) 15.4.2020 

 11 (511) 10, 35, 40 
(511) 10 - Brušné pásy; brušné korzety; podporné ban-

dáže (ortopedické); chirurgické dlahy; elastické 
obväzy; galvanické pásy na lekárske použitie; 
zdravotná obuv; ortopedické pomôcky; ortopedic-
ké vložky do topánok; zvieracie kazajky; rukavice 
na lekárske použitie; popruhy na lekárske použitie; 
tehotenské pásy; ortopedické pásy; ortopedická 
obuv; náprstky (chrániče na prsty) na lekárske po-
užitie; protézy (umelé končatiny); chrániče na bar-
ly; podporné vložky na ploché nohy; podporné  
 

 
 
 

 obväzy; barly; ortopedické vložky; telocvičné prí-
stroje na liečebné použitie; korzety na lekárske 
použitie; nákolenníky (ortopedické bandáže na ko-
lená); fyzioterapeutické zariadenia; sadrové obvä-
zy na ortopedické použitie; chirurgické implantáty 
zo syntetických materiálov; lekárske prístroje na 
naťahovanie (trakciu); podporné bandáže; rehabili-
tačné prístroje na lekárske použitie; štvorbodové 
vychádzkové palice (zdravotnícke pomôcky); bio-
logicky rozložiteľné implantáty na fixáciu kostí; 
chrániče zubov na stomatologické použitie; orto-
pedické oddeľovače prstov na nohách; protireuma-
tické náramky; protireumatické prstene; náramky 
na lekárske použitie; vychádzkové palice (zdra-
votnícke pomôcky); kineziologické pásky; prietr-
žové pásy; hypogastrické pásy; nádoby na lekárske 
nástroje; zubárske prístroje a nástroje; vlasové pro-
tézy; anestéziologické masky. 
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna re-
klama; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; reklamné agentúry; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); maloobchodné služby s farma-
ceutickými, zverolekárskymi a hygienickými príp-
ravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľkoob-
chodné služby s farmaceutickými, zverolekársky-
mi a hygienickými prípravkami a so zdravotníc-
kymi potrebám; pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; kancelárie zaoberajúce sa do-
vozom a vývozom; sprostredkovateľne práce; pre-
nájom kancelárskych strojov a zariadení; poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); prenájom reklamných materiálov; podpo-
ra predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné 
služby; organizovanie veľtrhov; zásobovacie služ-
by pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre 
iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov  
a služieb; subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); marketing; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti ko-
munikácie (reklama); vonkajšia reklama; vydáva-
nie reklamných textov. 
40 - Trojrozmerná (3D) tlač na objednávku; zosta-
vovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); 
informácie o úprave a spracovaní materiálov; hĺb-
kotlač (fotografické leptanie); konečná úprava po-
vrchov (mechanická alebo chemická); obrusova-
nie; tlačenie vzorov; laminovanie; tlač, tlačenie; 
ofsetová tlač; fotosadzba; sieťotlač, serigrafia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) AE-Solutions s. r. o., Veterná 8760/43, 917 01 

Trnava, SK; 
(740) AKWH Legal, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK; 
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(210) 824-2020 
(220) 15.4.2020 

 11 (511) 1, 2, 5 
(511) 1 - Priemyselné chemikálie; kyselinovzdorné che-

mické zlúčeniny; chemické činidlá (okrem činidiel 
na lekárske a zverolekárske použitie); lepidlá na 
priemyselné použitie. 
2 - Nátery (farby); fixatívy (laky); riedidlá na far-
by; riedidlá na laky; glazúry (farby, laky); moridlá 
na drevo; konzervačné prípravky na drevo; ferme-
že. 
5 - Prípravky na ničenie škodcov; protiparazitické 
prípravky; dezinfekčné prípravky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, červená, žltá, zelená, modrá (farby 

dúhy) 
(731) COLOR Company s.r.o., Štúrova 1504, 018 10 Dub-

nica nad Váhom, SK; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(210) 825-2020 
(220) 15.4.2020 

 11 (511) 16, 21, 25, 35, 41, 44 
(511) 16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 

alebo lepenky; ceruzky; karisbloky; útržkové blo-
ky; brožúry; katalógy; knihy; písacie potreby; fo-
tografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); pohľadni-
ce; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožo-
vané knihy; pastelky; plniace perá; perá (kancelár-
ske potreby); záložky do kníh; kalendáre; oznáme-
nia (papiernický tovar); papierové pútače; obežní-
ky; písacie nástroje; značkovacie perá (papiernic-
ký tovar); letáky. 
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie; keramické vý-
robky pre domácnosť; hrnce, hrnčeky; šálky; hrn-
čeky. 
25 - Tričká. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); aktualizovanie reklamných materiálov; vydá-
vanie reklamných textov; reklama; rozhlasová re-
klama; vzťahy s verejnosťou (public relations); te-
levízna reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; tvorba reklamných filmov. 
41 - Vzdelávanie, školenia; produkcia filmov (nie 
reklamných); výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie konferencií; informácie  
o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych  
 
 
 

alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; online vydávanie elektronických kníh a ča-
sopisov; online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); online 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti ko-
pírovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích 
fór s osobnou účasťou; kultúrne, vzdelávacie ale-
bo zábavné služby poskytované galériami umenia. 
44 - Nemocnice (služby); zdravotnícka starostli-
vosť; lekárske služby; psychologické služby; de-
toxikácia toxikomanov; terapeutické služby; 
zdravotné strediská; zdravotné poradenstvo; le-
kárske depistážne služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá: C80 M30 Y07 K00 RGB HEX 0090c5, 

oranžová: C00 M35 Y90 K00 RGB HEX fbaf33, 
biela: C00 M00 Y00 K00 RGB HEX ffffff 

(731) Spoločnosť Ligy za duševné zdravie,s.r.o., Šev-
čenkova 21, 851 01 Bratislava, SK; 

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

(210) 826-2020 
(220) 16.4.2020 

 11 (511) 29, 30, 31, 32 
(511) 29 - Konzervovaná zelenina; varená zelenina; su-

šená zelenina; zeleninové šťavy na prípravu je-
dál; nakladaná zelenina; paradajkový pretlak; ze-
leninové šaláty; paradajková šťava na prípravu 
jedál; konzervy so zeleninou; papriková nátierka 
(konzervované papriky); zeleninová pena; para-
dajková pasta; mrazom sušená zelenina. 
30 - Kečup; omáčky (chuťové prísady); marináda 
(chuťové prísady); pikantné zeleninové omáčky 
(chuťové prísady); paradajková omáčka; chutneys 
(koreniny); marinády; omáčky na cestoviny; ze-
lenina v štipľavom náleve. 
31 - Citrusové ovocie; stromy; kríky; čerstvá zele-
nina; čerstvé ovocie; rastliny; sadenice; konzumné 
korene; paradajky. 
32 - Zeleninové džúsy (nápoje); paradajkový džús 
(nápoj); nealkoholické nápoje; mixované ovocné 
alebo zeleninové nápoje. 

(540) Nelinka 
(550) slovná 
(731) OVOZELA, družstvo, Pražská 11, 811 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Okenica Šula & Co. s. r. o., Bratislava, SK; 
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(210) 828-2020 
(220) 16.4.2020 

 11 (511) 16, 18, 25, 39 
(511) 16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-

klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
albumy; obrazy; periodiká; atlasy; brožúry; mapy; 
toaletný papier; fotografie (tlačoviny); pečiatky; 
geografické mapy; príručky; perá (kancelárske po-
treby); časopisy (periodiká); grafické znaky; puz-
drá na pasy; letáky; tlačené poukážky. 
18 - Alpinistické palice; peňaženky; vychádzkové 
palice; cestovné kufre; dáždniky; plecniaky; slneč-
níky; náprsné tašky; nákupné tašky; horolezecké 
plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; ka-
belky; cestovné tašky; kožené vrecia, vrecká a puz-
drá na balenie; kožené cestovné tašky (kožená ga-
lantéria); kufre; kožené alebo kožou potiahnuté 
puzdrá; spoločenské kabelky; cestovné obaly na 
odevy; športové tašky; tašky; menovky na batoži-
nu; cestovné kolieskové kufre; oblečenie pre zvie-
ratá chované v domácnosti; kolieskové batožiny; 
textilné skladacie kufríky na usporiadanie predme-
tov v batožine; turistické palice; trekingové palice. 
25 - Obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; 
pančuchy absorbujúce pot; čiapky; pleteniny; vy-
soká obuv; šnurovacie topánky; nákrčníky; prilie-
havé čiapky; šilty; opasky (časti odevov); pletené 
šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; po-
nožky; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; 
klobúky; pančuškové nohavice; kombinézy (oble-
čenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; kostýmy, 
obleky; konfekcia (odevy); kravaty; nohavice; 
cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; 
šatky, šály; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; 
vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oble-
čenie z úpletových textílií; sukne; športové tričká, 
dresy; rukavice bez prstov; papuče; plážové oble-
čenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; ša-
ty; sandále; bundy; kúpacie čiapky; plavky (pán-
ske); plavky; kúpacie plášte; topánky; topánky na 
šport; športová obuv; čelenky (oblečenie); parky 
(teplé krátke kabáty s kapucňou); body (spodná 
bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; odevy  
z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; 
tričká; šály uviazané pod krkom; opasky na dokla-
dy a peniaze (časti odevov); pončá; sarongy (veľké 
šatky na odievanie); legínsy; šilty (pokrývky hla-
vy); športové tielka; členkové topánky; ponožky 
pohlcujúce pot; palčiaky; tričká na športovanie 
chrániace pred odreninami a vyrážkami (rash-
guards); odevy so zabudovanými svetelnými dió-
dami; šatky (na hlavu). 
39 - Sprevádzanie turistov; letecká doprava; prená-
jom automobilov; automobilová doprava; autobu-
sová doprava; výletné lode (služby); prenajímanie 
plavidiel (člnov, lodí); dovoz, doprava; prenájom 
koní; doručovanie balíkov; nosenie batožín; bale-
nie tovarov; sprostredkovanie námornej dopravy; 
organizovanie turistických plavieb; turistické pre-
hliadky (doprava); riečna doprava; prenájom do-
pravných prostriedkov; osobná doprava; rezervá-
cie miesteniek na cestovanie; doprava cestujúcich; 
sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; rezer-
vácie dopravy; rezervácie zájazdov; logistické 
služby v doprave; poskytovanie informácií o ces-
tovných trasách; vybavovanie cestovných dokla-
dov a víz na cesty do zahraničia; sprostredkovanie 
osobnej dopravy pomocou online aplikácií pre tre-
tie osoby. 

(540) Flying Banana 
(550) slovná 
(731) Flying Banana, s.r.o., Vyšnokubínska 203, 026 01 

Vyšný Kubín, SK; 
 
 

(210) 829-2020 
(220) 16.4.2020 

 11 (511) 24, 25, 26 
(511) 24 - Nažehľovacie textílie. 

25 - Košele; vyšívané odevy; tričká. 
26 - Výšivky. 

(540) FolkFurt 
(550) slovná 
(731) FolkFurt, s.r.o., Štefánikova 264/34, 029 01 Ná-

mestovo 1, SK; 
 
 

(210) 831-2020 
(220) 16.4.2020 

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

voňavkárske výrobky; esenciálne oleje; šampó-
ny; mydlá; vlasové vody. 
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; diétne potra-
viny a diétne látky na lekárske použitie; potravi-
ny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí; náp-
lasti, obväzový materiál; liečivé masti; šampóny 
s liečivými účinkami; mydlá s liečivými účinka-
mi; vlasové vody s liečivými účinkami. 

(540) Vlasové hnojivo. 
 Husté zloženie, hustý výsledok. 
(550) slovná 
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Ni-

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

 
 

(210) 832-2020 
(220) 17.4.2020 

 11 (511) 30, 33, 43 
(511) 30 - Kávové príchute; cukríky; kakao; káva; ka-

ramelky (cukríky); čaj; čokoláda; keksy; mliečne 
kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne 
čokoládové nápoje; melasový sirup; med; mletý 
jačmeň; mletý ovos; kávové nápoje; kakaové ná-
poje; čokoládové nápoje; kávové náhradky; ľado-
vý čaj; čajové nápoje; čokoládové peny; čokolá-
dové cukrárske ozdoby; orechy v čokoláde; mlieč-
na ryžová kaša; čokoládové nátierky; čokoládovo-
orieškové nátierky; mliečny karamel (dulce de le-
che). 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 
43 - Kaviarne; rýchle občerstvenie (snackbary); ba-
ry (služby). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) TATRAS TRADE, s.r.o., Hurbanova 7, 040 01 

Košice, SK; 
(740) Demčák Igor, JUDr., Prešov, SK; 

 
 

(210) 834-2020 
(220) 17.4.2020 

 11 (511) 5 
(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, obvä-
zový materiál; materiály na plombovanie zubov  
a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; príp-
ravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 

(540) Riva dezinfekční gel 
(550) slovná 
(731) Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, CZ; 

 
 

(210) 835-2020 
(220) 17.4.2020 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne. 

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

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

 
 

(210) 836-2020 
(220) 17.4.2020 

 11 (511) 1, 2, 9, 16, 35, 37 
(511) 1 - Fotografický papier. 

2 - Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov (to-
nery); tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov; 
naplnené atramentové náplne do tlačiarní a kopí-
rovacích strojov; atramenty do tlačiarní a kopíro-
vacích strojov. 
9 - Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov 
(prázdne); atramentové náplne do tlačiarní a kopí-
rovacích strojov (prázdne). 
16 - Papier. 
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; online poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; obchodné sprostredkovateľské  
 
 
 

služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služ-
by v oblasti náplní do tlačiarní a kopírovacích 
strojov, tonerov do tlačiarní a kopírovacích stro-
jov, naplnených atramentových náplní do tlačiarní 
a kopírovacích strojov, atramentov do tlačiarní  
a kopírovacích strojov; maloobchodné alebo veľ-
koobchodné služby v oblasti počítačových tlačiar-
ní, fotokopírovacích strojov, 3D tlačiarní; maloob-
chodné alebo veľkoobchodné služby v oblasti 
kancelárskych potrieb. 
37 - Doplňovanie tonerov; doplňovanie atramen-
tových náplní. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená: CMYK (0, 87, 84, 11) RGB (227, 30, 36); 

čierna: CMYK (0, 2, 5, 83) RGB (43, 42, 41). 
(731) Ledum Kamara s.r.o., Výstavní 1928/9, Morav-

ská Ostrava, 702 00 Ostrava, CZ; 
(740) V4 Legal, s.r.o., Žilina, SK; 

 
 

(210) 837-2020 
(220) 20.4.2020 

 11 (511) 9, 18, 25 
(511) 9 - Tašky na notebooky; obaly na notebooky. 

18 - Poľovnícke tašky (torby); školské tašky (ak-
tovky); náprsné tašky; nákupné tašky; plážové taš-
ky; kabelky; cestovné tašky; kožené cestovné taš-
ky (kožená galantéria); spoločenské kabelky; špor-
tové tašky; tašky; textilné skladacie kufríky na 
usporiadanie predmetov v batožine; peňaženky; 
horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; torby; 
chlebníky. 
25 - Obuv; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie 
topánky; opasky (časti odevov); vložky do topá-
nok; plátená obuv; papuče; sandále; podošvy na 
obuv; topánky; topánky na šport; športová obuv; 
čiapky; svetre; pulóvre; ponožky; košele; košele  
s krátkym rukávom; klobúky; spodná bielizeň po-
hlcujúca pot; konfekcia (odevy); kostýmy, obleky; 
nohavice; rukavice; šatky, šály; vesty; kabáty; le-
gíny; sukne; športové tričká, dresy; šaty; bundy; 
saká; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); šat-
ky na krk; tričká; šály uviazané pod krkom; opas-
ky na doklady a peniaze (časti odevov); legínsy; 
šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); valenky (rus-
ké plstené čižmy); členkové topánky; vyšívané ode-
vy; pokrývky hlavy; palčiaky. 
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(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Domovec Pavol, A. Hlinku 1118/17, 957 01 Bá-

novce nad Bebravou, SK; 
 
 

(210) 838-2020 
(220) 17.4.2020 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; reklamné plagátovanie; komerčné informač-
né kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie re-
klamných oznamov; sprostredkovateľne práce; úč-
tovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie 
výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity 
(revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a ria-
dení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; 
poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení ob-
chodných alebo priemyselných podnikov; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; odborné posudky 
efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prenájom reklamných materiálov; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vy-
dávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna 
reklama; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; marketingový prieskum; správa počíta-
čových súborov; odborné obchodné alebo podni-
kateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie; príprava miezd a výplatných listín; nábor 
zamestnancov; prenájom reklamných plôch; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); 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); 
administratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; fakturácie; marketing; vyjednávanie a uzatvá-
ranie obchodných transakcií pre tretie osoby; pos-
kytovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; online poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov  
a služieb; zostavovanie zoznamov informácií na 
obchodné alebo reklamné účely; dohodovanie ob-
chodných zmlúv pre tretie osoby; finančné a úč-
tovné audity; dočasné riadenie podnikov; služby 
telefónnych ústrední. 

 
 
 

36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske 
služby (poistnomatematické); sprostredkovanie (mak-
lérstvo); úverové agentúry; sprostredkovanie pois-
tenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie 
fondov; kapitálové investície; finančné záručné 
služby; zmenárenské služby; klíring (bezhotovost-
né zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväz-
kov); úschovné služby, úschova v bezpečnostných 
schránkach; pôžičky (finančné úvery); daňové od-
hady (služby); finančné odhady a oceňovanie (po-
isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); pôžič-
ky (finančné úvery); faktoring; správcovstvo ma-
jetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); fi-
nančné riadenie; služby sporiteľní; obchodovanie 
na burze s cennými papiermi; životné poistenie; 
finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzul-
tačné služby v oblasti poisťovníctva; elektronický 
prevod kapitálu; finančné informácie; informácie  
o poistení; vydávanie cenných papierov; úschova 
cenností; kurzové záznamy na burze; vydávanie 
kreditných kariet; finančné sponzorstvo; bankové 
služby priamo k zákazníkom (homebanking); zá-
ložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); spros-
tredkovanie na burze cenných papierov; poraden-
stvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie fi-
nančných informácií prostredníctvom webových 
stránok; finančné riadenie refundovaných platieb 
(pre tretie osoby); investovanie do fondov; spros-
tredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; fi-
nančný výskum; elektronický prevod virtuálnych 
mien; stanovovanie kotácií na odhad nákladov; ko-
lektívne financovanie projektov (crowdfunding); 
elektronické peňaženky (platobné služby); zmená-
renské služby pre elektronické meny. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, tyrkysová (rgb #5DA09D) 
(731) U.P. o.c.p., a.s., Pribinova 20, 811 09 Bratislava, SK; 
(740) VRBA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 839-2020 
(220) 20.4.2020 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Reštauračné (stravovacie) služby; samoob-

služné reštaurácie; bufety (rýchle občerstvenie). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Trang Le Thi Thu, Mgr., Čordákova 1213/22, 

040 23 Košice, SK; 
 
 

(210) 840-2020 
(220) 17.4.2020 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne. 

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

- Dolní Měcholupy, CZ; 
(740) Magdaléna Bachratá, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 841-2020 
(220) 17.4.2020 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Vitamínové prípravky, liečivé nápoje, výži-

vové doplnky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Good Nature s.r.o., Kollárova 88, 036 01 Martin, 

SK; 
(740) Balaš Matej, Mgr., Martin, SK; 

 
 

(210) 842-2020 
(220) 20.4.2020 

 11 (511) 16, 18, 25, 39 
(511) 16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-

klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; 
albumy; obrazy; periodiká; atlasy; brožury; mapy; 
toaletný papier; fotografie (tlačoviny); pečiatky; 
geografické mapy; príručky; perá (kancelárske po-
treby); časopisy (periodiká); grafické znaky; puz-
drá na pasy; letáky; tlačené poukážky. 
18 - Alpinistické palice; peňaženky; vychádzkové 
palice; cestovné kufre; dáždniky; plecniaky; slneč-
níky; náprsné tašky; nákupné tašky; horolezecké 
plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; ka-
belky; cestovné tašky; kožené vrecia, vrecká a puz-
drá na balenie; kožené cestovné tašky (kožená ga-
lantéria); kufre; kožené alebo kožou potiahnuté 
puzdrá; spoločenské kabelky; cestovné obaly na  
 

odevy; športové tašky; tašky; menovky na batoži-
nu; cestovné kolieskové kufre; oblečenie pre zvie-
ratá chované v domácnosti; kolieskové batožiny; 
textilné skladacie kufríky na usporiadanie predme-
tov v batožine; turistické palice; trekingové palice. 
25 - Obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; 
pančuchy absorbujúce pot; čiapky; pleteniny; vy-
soká obuv; šnurovacie topánky; nákrčníky; prilie-
havé čiapky; šilty; opasky (časti odevov); pletené 
šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; po-
nožky; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; 
klobúky; pančuškové nohavice; kombinézy (oble-
čenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; kostýmy; 
obleky; konfekcia (odevy); kravaty; nohavice; cyk-
listické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šat-
ky, šály; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; ves-
ty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie 
z úpletových textílií; sukne; športové tričká; dresy; 
rukavice bez prstov; papuče; plážové oblečenie; 
plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; 
sandále; bundy; kúpacie čiapky; plavky (pánske); 
plavky; kúpacie plášte; topánky; topánky na šport; 
športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé 
krátke kabáty s kapucňou); body (spodná bieli-
zeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; odevy z imi-
tácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; trič-
ká; šály uviazané pod krkom; opasky na doklady  
a peniaze (časti odevov); pončá; sarongy (veľké 
šatky na odievanie); legínsy; šilty (pokrývky hla-
vy); športové tielka; členkové topánky; ponožky 
pohlcujúce pot; palčiaky; tričká na športovanie 
chrániace pred odreninami a vyrážkami (rash-
guards); odevy so zabudovanými svetelnými dió-
dami; šatky (na hlavu). 
39 - Sprevádzanie turistov; letecká doprava; prená-
jom automobilov; automobilová doprava; autobu-
sová doprava; výletné lode (služby); prenajímanie 
plavidiel (člnov, lodí); dovoz, doprava; prenájom 
koní; doručovanie balíkov; nosenie batožín; bale-
nie tovarov; sprostredkovanie námornej dopravy; 
organizovanie turistických plavieb; turistické pre-
hliadky (doprava); riečna doprava; prenájom do-
pravných prostriedkov; osobná doprava; rezervá-
cie miesteniek na cestovanie; doprava cestujúcich; 
sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; rezer-
vácie dopravy; rezervácie zájazdov; logistické 
služby v doprave; poskytovanie informácií o ces-
tovných trasách; vybavovanie cestovných dokla-
dov a víz na cesty do zahraničia; sprostredkovanie 
osobnej dopravy pomocou online aplikácií pre tre-
tie osoby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, žltá 
(731) Flying Banana, s.r.o., Vyšnokubínska 203/171, 

026 01 Vyšný Kubín, SK; 
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(210) 843-2020 
(220) 20.4.2020 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Kakao; kakaové nápoje; kakaové prípravky; 

čokoláda; čokoládové výrobky; čokoládové pasty; 
čokoládové peny; čokoládové nátierky; čokoládo-
vé nápoje; čokoládové prípravky; cukrovinky; 
cukríky; bonbóny; cukrárske výrobky; cukor; žu-
vačky; pekárske výrobky; chlieb; jemné pečivár-
ske výrobky; sušienky, keksy; zákusky; koláče; 
oblátky; karamelky (cukríky); zmrzliny; smotano-
vé zmrzliny; vodové zmrzliny; šerbety (zmrzlino-
vé nápoje); mrazené cukrovinky; mrazené torty; 
mrazené dezerty; jogurty mrazené (mrazené potra-
viny); raňajkové cereálie; müsli; kukuričné vloč-
ky; cereálne tyčinky; obilninové chuťovky; príp-
ravky z obilnín. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela, oranžová, zelená, hnedá 
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestle 55, 

1800 Vevey, CH; 
(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 844-2020 
(220) 20.4.2020 

 11 (511) 35, 38, 42 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-

ministratíva; kancelárske práce. 
38 - Telekomunikačné služby. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy, priemyselný výskum a priemyselné dizajnér-
stvo; kontroly kvality a overovanie; navrhovanie  
a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) ambitas, s. r. o., Ševčenkova 25, 851 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) LÖWY & LÖWY s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 846-2020 
(220) 20.4.2020 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Prípravky na umývanie rúk; bezmydlové emul-

zie na umývanie tela; prípravky na umývanie pre 
osobné použitie; vlasové a telové prípravky na  
 

 umývanie; mydielka na umývanie tela; mydlo; 
sprchovacie mydlo; priemyselné mydlo; kozmetic-
ké mydlo; mydlové roztoky; mydlové gély; myd-
lové výrobky; krémové telové mydlo. 
5 - Dezinfekčné prípravky; dezinfekčné utierky; 
antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; de-
zinfekčné prípravky do bazénov; prípravky na de-
zinfekciu rúk; dezinfekčné prípravky na domáce 
použitie; dezinfekčné prípravky na hygienické po-
užitie; dezinfekčný roztok z denaturovaného ety-
lalkoholu; dezinfekčné umývacie prípravky (s vý-
nimkou mydla); čistiace obrúsky napustené dezin-
fekčnými prípravkami na hygienické použitie; de-
zinfekčné mydlá; dezinfekčný prípravok na umý-
vanie rúk. 

(540) DEZIMAX 
(550) slovná 
(731) EURO-VAT, spol. s r.o., Alekšince 231, 951 22 

Alekšince, SK; 
 
 

(210) 848-2020 
(220) 21.4.2020 

 11 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; komerčné informačné kancelárie; analýzy 
nákladov; prieskum trhu; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; podpora predaja (pre tretie 
osoby); sekretárske služby; spracovanie textov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; obchod-
né sprostredkovateľské služby; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); 
pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); záz-
namy písomnej komunikácie a údajov. 
36 - Platenie splátok; finančné poradenstvo; kon-
zultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné 
informácie; informácie o poistení; poradenstvo  
v oblasti splácania dlhov; finančný výskum. 
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na interne-
te. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, čierna 
(731) Clementia, s.r.o., Okružná 8/21, 076 64 Zemplín-

ska Teplica, SK; 
(740) Zadáková Alena, JUDr., Košice, SK; 

 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (zverejnené prihlášky OZ) 185 
 

(210) 854-2020 
(220) 21.4.2020 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; kozmetické prípravky 

na starostlivosť o ruky. 
5 - Lieky pre humánnu medicínu; dermatologické 
prípravky s liečivými účinkami; dezinfekčné príp-
ravky; antiseptické prípravky; biocídy; biocídne 
prípravky na osobnú hygienu; dezinfekčné príp-
ravky na pokožku, sliznice a ústnu dutinu; anti-
septické prípravky na pokožku, sliznice a ústnu 
dutinu; antibakteriálne prípravky na pokožku, sliz-
nice a ústnu dutinu; čistiace antibakteriálne gély 
na ruky. 

(540) DEZIGEL 
(550) slovná 
(731) Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 

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

 
 

(210) 858-2020 
(220) 21.4.2020 

 11 (511) 16, 35, 36, 38 
(511) 16 - Tlačoviny; časopisy; noviny; knihy; prospek-

ty; brožúry; plagáty; fotografie; pohľadnice; ka-
lendáre; katalógy; tlačené príručky; sprievodcovia 
(tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné 
materiály; kancelárske potreby okrem nábytku. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti ob-
chodnej činnosti a podnikania; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; mar-
keting; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy 
nákladov; hospodárske a ekonomické predpovede; 
zostavovanie výpisov z účtov; aktualizácia a údrž-
ba údajov v počítačových databázach; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; vzťahy s verej-
nosťou; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; predvádzanie tovaru na reklamné 
účely a podporu predaja; reklamné plagátovanie; 
rozširovanie reklamných alebo inzertných ozna-
mov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vy-
dávanie reklamných textov; aktualizovanie re-
klamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; reklama; 
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie 
reklamných informácií; poskytovanie komerčných 
informácií; poskytovanie multimediálnych infor-
mácií komerčného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto 
zoznamu prostredníctvom internetu; obchodné spros-
tredkovateľské služby; vypracovávanie daňových 
priznaní; administratívna správa hotelov; komerč-
né informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce 
sa dovozom a vývozom; nábor zamestnancov; 
analýzy nákladov; obchodný manažment; pora-
denstvo pri riadení podnikov; obchodné odhady; 
spracovanie textov; účtovníctvo; vedenie účtov-
ných kníh; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); odborné posudky efek-
tívnosti podnikov; obchodné alebo podnikové au-
dity (revízia účtov). 
36 - Finančné služby poskytované samostatným 
finančným agentom v oblasti poistenia alebo zais- 
 

tenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodko-
vého sporenia, prijímania vkladov, poskytovania 
úverov a spotrebiteľských úverov; zhromažďova-
nie peňažných prostriedkov s cieľom ich použiť na 
podnikanie (finančné služby); dôchodkové fondy 
(finančné služby); vydávanie kreditných kariet; 
organizovanie dobročinných zbierok; kapitálové 
investície; finančné záruky; klíring (bezhotovostné 
zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväz-
kov); úschovné služby, úschova v bezpečnostných 
schránkach; pôžičky (finančné úvery); daňové od-
hady (služby); finančné odhady a oceňovanie (po-
isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); finančné služ-
by; finančné riadenie; bankové hypotéky; obcho-
dovanie na burze s cennými papiermi; finančné 
analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby 
v oblasti financií; elektronický prevod kapitálu; 
elektronické platobné prevody; finančné informá-
cie; vydávanie cenných papierov; úschova cennos-
tí; kurzové záznamy na burze; príjem finančných 
vkladov od spoločností; investovanie do cenných 
papierov; finančný lízing; obchodovanie na vlas-
tný účet alebo na účet klienta s devízovými hodno-
tami v oblasti terminovaných obchodov (futures)  
a opcií (options) včítane kurzových a úrokových 
obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi; fi-
nančné sprostredkovanie (maklérstvo); správcov-
stvo majetku (pre tretie osoby); zmenárenské služ-
by; faktoring a forfaiting; sprostredkovanie nehnu-
teľností; daňové odhady (služby); správa nehnu-
teľností; poistenie proti dopravným nehodám; in-
formácie o poistení; uzatváranie poistiek; poisťo-
vacie služby; poradenstvo v oblasti poistenia; pre-
nájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; 
realitné kancelárie; finančné riadenie; služby spo-
riteľní; sprostredkovanie poistenia; sprostredkova-
nie záruk; úverové agentúry; vyberanie nájomné-
ho; finančné sponzorstvo; finančný lízing zariade-
ní, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov. 
38 - Telekomunikačné služby; telefonická komu-
nikácia; faxové prenosy; zber a prenos elektronic-
kých správ; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými 
elektronickými komunikačnými prostriedkami); 
prenos elektronickej pošty; on line poskytovanie 
informácií o telekomunikáciách; služby elektronic-
kej výmeny údajov; prenos údajov telekomuniká-
ciami; služby satelitnej komunikácie; rozhlasové 
vysielanie; televízne vysielanie; služby teletextu; 
služby videotelefónu; poskytovanie informácií  
v oblasti telekomunikácií prostredníctvom webo-
vých stránok; poskytovanie užívateľského prístupu 
na internet; poskytovanie telekomunikačného pri-
pojenia na internet; poskytovanie prístupu do da-
tabáz; poskytovanie priestoru na diskusiu na inter-
nete; poskytovanie prístupu na webové stránky  
s digitálnou hudbou na internete; poskytovanie prís-
tupu na MP3 webové stránky na internete; šírenie 
digitálnej hudby telekomunikáciami (telekomuni-
kačné služby); poskytovanie prístupu k telekomu-
nikačným sieťam; komunikácia prostredníctvom 
počítačov; spravodajské agentúry; prenos správ  
a informácií o súčasnom dianí prostredníctvom 
počítačov; prenájom telekomunikačných zariadení, 
nástrojov, prostriedkov alebo komponentov spoje-
ných s poskytovaním služieb uvedených v triede 
38 tohto zoznamu; poradenské, informačné a kon-
zultačné služby súvisiace so službami uvedeným  
v triede 38 tohto zoznamu. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela, oranžová 
(731) Universal maklérsky dom a.s., Červeňova 18, 

811 03 Bratislava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 860-2020 
(220) 21.4.2020 

 11 (511) 25, 35, 40 
(511) 25 - Čiapky; šilty; opasky (časti odevov); župany; 

svetre; pulóvre; ponožky; košele; odevy; klobúky; 
kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); šatky, šály; 
kabáty; nepremokavé oblečenie; oblečenie z úple-
tových textílií; papuče; plážové oblečenie; vrecká 
na odevy; pyžamá; šaty; pánska spodná bielizeň 
(slipy); bundy; plavky (pánske); plavky; kúpacie 
plášte; body (spodná bielizeň); šatky (na krk); trič-
ká; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; 
športové tielka; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; 
šatky (na hlavu); priľnavé podprsenky. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu; ma-
loobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 25 tohto zoznamu prostredníc-
tvom internetu; organizovanie módnych prehlia-
dok na podporu predaja; marketingový prieskum; 
vydávanie reklamných textov; reklama; reklamné 
agentúry; prieskum trhu; prenájom reklamných 
plôch; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
služby porovnávania cien; marketing; optimalizá-
cia internetových vyhľadávačov na podporu preda-
ja; 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 správa licencií výrobkov a slu-
žieb (pre tretie osoby); obchodná administratíva; 
kancelárske práce. 
40 - Apretovanie textílií; lemovanie alebo obšíva-
nie tkanín; dámske krajčírstvo, šitie; strihanie látok 
(strihová služba); tlačenie vzorov; krajčirstvo; spra-
covanie kožušín; spracovanie vlny; súkanie; gar-
biarstvo; farbenie textílií; úprava textílií; úprava 
tkanín; farbenie tkanín; vyšívanie; spracovanie ko-
že; prešívanie (stehovanie) textílií; úpravy a preší-
vanie oblečenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Grešová Martina, Ing., Třebíčska 1841/15, 066 01 

Humenné, SK; 
(740) Grešová Mária, Ing., Humenné, SK; 

 
 

(210) 861-2020 
(220) 21.4.2020 

 11 (511) 9, 16, 25, 33, 35, 36, 41, 45 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov; elektronické publi-

kácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové pro-
gramy; USB kľúče. 
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); plagáty; re-
klamné tabule z papiera kartónu a lepenky; spiso-
vé obaly (papiernický tovar); ceruzky; noviny; pe-
riodiká; karisbloky; lístky; brožúry; pečate; peča-
tidlá; poznámkové zošity; kartón; lepenka; knihy; 
obálky (papiernický tovar); písacie potreby; foto-
grafie (tlačoviny); pečiatky; zoznamy; tlačivá 
(formuláre); grafické reprodukcie; grafické zobra-
zenia; tlačoviny; tlačené publikácie; brožované 
knihy; plniace perá; portréty; časopisy (periodiká); 
blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; sa-
molepky (papiernický tovar); letáky; menovky (kan-
celárske potreby). 
25 - Odevy. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zosta-
vovanie štatistík. 
36 - Organizovanie peňažných zbierok. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedo-
mostných alebo zábavných súťaží; vzdelávanie, 
školenia; požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; 
informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, pre-
skúšavanie (pedagogická činnosť); plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie plesov; fotografovanie. 
45 - Právny výskum; advokátske služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá 
(731) Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 

Bratislava, SK; 
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(210) 863-2020 
(220) 22.4.2020 

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

25 - Oblečenie; pokrývky hlavy; obuv. 
28 - Hračky; hry. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 3 tohto zoznamu; malo-
obchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triede 25 tohto zoznamu; maloobchodné 
a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v trie-
de 28 tohto zoznamu. 

(540) BLUE JOHN 
(550) slovná 
(731) Boldizsár Ján, JUDr., Bešeňovská cesta 10015/49, 

940 02 Nové Zámky, SK; Polerecká Lenka, Mgr., 
Nám. P. O. Hviezdoslava 1, 940 02 Nové Zámky, 
SK; 

(740) Boldiz Law Firm s.r.o., Nové Zámky, SK; 
 
 

(210) 865-2020 
(220) 21.4.2020 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; reklamné plagátovanie; komerčné infor-
mačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie 
reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; 
účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavova-
nie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové 
audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; personálne po-
radenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri ria-
dení obchodných alebo priemyselných podnikov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; odborné 
posudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum 
trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; prenájom reklamných materiá-
lov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej čin-
nosti; vydávanie reklamných textov; reklama; roz-
hlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
televízna reklama; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; marketingový prieskum; sprá-
va počítačových súborov; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie; príprava miezd a výplatných listín; 
nábor zamestnancov; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); zbieranie úda-
jov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie infor-
mácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
administratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; fakturácie; marketing; vyjednávanie a uzatvá-
ranie obchodných transakcií pre tretie osoby; po-
skytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; online poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; zostavovanie zoznamov informá-
cií na obchodné alebo reklamné účely; dohodova-
nie obchodných zmlúv pre tretie osoby; finančné  
a účtovné audity; dočasné riadenie podnikov; 
služby telefónnych ústrední. 

36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske 
služby (poistnomatematické); sprostredkovanie (mak-
lérstvo); úverové agentúry; sprostredkovanie pois-
tenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie 
fondov; kapitálové investície; finančné záručné 
služby; zmenárenské služby; klíring (bezhotovos- 
tné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a zá-
väzkov); úschovné služby, úschova v bezpečnost-
ných schránkach; pôžičky (finančné úvery); daňo-
vé odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie 
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); pô-
žičky (finančné úvery); faktoring; správcovstvo 
majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); 
finančné riadenie; služby sporiteľní; obchodovanie 
na burze s cennými papiermi; životné poistenie; 
finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzul-
tačné služby v oblasti poisťovníctva; elektronický 
prevod kapitálu; finančné informácie; informácie  
o poistení; vydávanie cenných papierov; úschova 
cenností; kurzové záznamy na burze; vydávanie 
kreditných kariet; finančné sponzorstvo; bankové 
služby priamo k zákazníkom (homebanking); zá-
ložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); spros-
tredkovanie na burze cenných papierov; poraden-
stvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie fi-
nančných informácií prostredníctvom webových 
stránok; finančné riadenie refundovaných platieb 
(pre tretie osoby); investovanie do fondov; spros-
tredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; fi-
nančný výskum; elektronický prevod virtuálnych 
mien; stanovovanie kotácií na odhad nákladov; ko-
lektívne financovanie projektov (crowdfunding); 
elektronické peňaženky (platobné služby), zmená-
renské služby pre elektronické meny. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tyrkysová (rgb #5DA09D), biela 
(731) U.P. o.c.p., a.s., Pribinova 20, 811 09 Bratislava, 

SK; 
(740) VRBA & PARTNERS, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 868-2020 
(220) 22.4.2020 

 11 (511) 11, 35, 37 
(511) 11 - Filtre na úpravu vody do vodovodných 

potrubí; mechanické filtre na filtrovanie vody; za-
riadenia na čistenie vody pomocou reverznej os-
mózy. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 11 tohto zoznamu. 
37 - Čistenie vodovodných potrubí; dezinfekcia vo-
dovodných potrubí; poradenstvo pri čistení, úprave 
a údržbe vodovodných potrubí; inštalácie, údržba 
a opravy tovarov uvedených v triede 11 tohto zoz-
namu. 
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(540) Zdravie z vody StefiLi 
(550) slovná 
(731) Marián Štefány - STEFHOLZ, Hôrka 515, 059 12 

Hôrka, SK; Bc. Jana Lizáková, Partizánska 172/12, 
059 01 Spišská Belá, SK; 

(740) Boldiz Law Firm s.r.o., Nové Zámky, SK; 
 
 

(210) 869-2020 
(220) 22.4.2020 

 11 (511) 11, 35, 37 
(511) 11 - Filtre na úpravu vody do vodovodných pot-

rubí; mechanické filtre na filtrovanie vody; zaria-
denia na čistenie vody pomocou reverznej osmózy. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triede 11 tohto zoznamu. 
37 - Čistenie vodovodných potrubí; dezinfekcia 
vodovodných potrubí; poradenstvo pri čistení, 
úprave a údržbe vodovodných potrubí; Inštalácie, 
údržba a opravy tovarov uvedených v triede 11 toh-
to zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Bledo modrá, tmavo modrá, modrá 
(731) Marián Štefány - STEFHOLZ, Hôrka 515, 059 12 

Hôrka, SK; Bc. Jana Lizáková, Partizánska 172/12, 
059 01 Spišská Belá, SK; 

(740) Boldiz Law Firm s.r.o., Nové Zámky, SK; 
 
 

(210) 870-2020 
(220) 23.4.2020 

 11 (511) 33, 35 
(511) 33 - Hroznové víno z rôznych druhov odrôd uš-

ľachtilého viniča; kupáže hroznových vín odrôd 
ušľachtilého viniča; stolové víno; akostné odrodo-
vé víno; akostné značkové víno; akostné víno vy-
robené vo vymedzených regiónoch; výberové od-
rodové víno s prívlastkom; výberové víno s prí-
vlastkom kabinetné; výberové víno s prívlastkom 
neskorý zber; výberové 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 víno; sýtené víno; dezertné 
víno; aromatizované víno; likérové víno. 
35 - Reklama v oblasti tovarov uvedených v trie-
de 33 tohto zoznamu. 

(540) Vinné sklepy Hostinskych 
(550) slovná 
(731) Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorín- 

ska 31, 951 93 Topoľčianky, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(210) 871-2020 
(220) 23.4.2020 

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

neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky; esenciálne oleje. 
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; diétne potra-
viny a diétne látky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál; 
bylinkové čaje na lekárske použitie; bylinkové 
výťažky na lekárske použitie; vitamínové príp-
ravky; konope na lekárske účely. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; koreni-
ny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky 
a iné chuťové prísady; bylinkové čaje (nie na le-
kárske použitie). 

(540) Ortopeden 
(550) slovná 
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 873-2020 
(220) 23.4.2020 

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

neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky; esenciálne oleje. 
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; diétne potra-
viny a diétne látky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál; 
bylinkové čaje na lekárske použitie; bylinkové 
výťažky na lekárske použitie; vitamínové príp-
ravky; konope na lekárske účely. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; koreni-
ny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky 
a iné chuťové prísady; bylinkové čaje (nie na le-
kárske použitie). 

(540) Angimun 
(550) slovná 
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 874-2020 
(220) 23.4.2020 

 11 (511) 11 
(511) 11 - Žiarovky; elektrické žiarovky; elektrické lampy; 

lampy; lampáše; osvetľovacie prístroje a zariadenia; 
stropné svetlá; žiarivky. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) Modrá, biela 
(731) Floriš Peter, Mlynská 626/1, 911 01 Trenčín, SK; 
(740) Hriadel & Heger, Advokátska kancelária, Brati-

slava, SK; 
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(210) 875-2020 
(220) 23.4.2020 

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

neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky; esenciálne oleje. 
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; diétne potra-
viny a diétne látky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál; 
bylinkové čaje na lekárske použitie; bylinkové 
výťažky na lekárske použitie; vitamínové príp-
ravky; konope na lekárske účely. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; koreni-
ny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky 
a iné chuťové prísady; bylinkové čaje (nie na le-
kárske použitie). 

(540) Cholestmizin 
(550) slovná 
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 878-2020 
(220) 23.4.2020 

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

neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkár-
ske výrobky; esenciálne oleje. 
5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; hygie-
nické výrobky na lekárske použitie; diétne potra-
viny a diétne látky na lekárske použitie; výživové 
doplnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál; 
bylinkové čaje na lekárske použitie; bylinkové 
výťažky na lekárske použitie; vitamínové príp-
ravky; konope na lekárske účely. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; koreni-
ny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky 
a iné chuťové prísady; bylinkové čaje (nie na le-
kárske použitie). 

(540) Neuroregen 
(550) slovná 
(731) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 880-2020 
(220) 24.4.2020 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

(540) CACTUS JACK 
(550) slovná 
(731) ESEA SK, s.r.o., Haškova 39, 974 11 Banská Bys-

trica, SK; 
 
 

(210) 881-2020 
(220) 24.4.2020 

 11 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-

ných oznamov; fotokopírovacie služby; účtovníc-
tvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie vý-
pisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity 
(revízia účtov); písanie na stroji; predvádzanie to-
varu; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); roz- 
 

 množovanie dokumentov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
prieskum trhu; prenájom reklamných materiálov; 
vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlaso-
vá reklama; obchodný alebo podnikateľský vý-
skum; vzťahy s verejnosťou (public relations); te-
levízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); reklamné agentúry; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; marketingový prie-
skum; správa počítačových súborov; hospodárske 
(ekonomické) predpovede; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; prieskum verejnej mien-
ky; príprava miezd a výplatných listín; administra-
tívne služby poskytované pri premiestňovaní pod-
nikov; prenájom reklamných plôch; podpora pre-
daja (pre tretie osoby); sekretárske služby; vypra-
covávanie daňových priznaní; spracovanie textov; 
zásielkové reklamné služby; administratívna sprá-
va hotelov; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; organizovanie obchodných a reklamných 
veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie oso-
by); prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); služ-
by porovnávania cien; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; subdodávateľské služby (obchod-
né služby); fakturácie; písanie reklamných textov; 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba 
reklamných filmov; marketing; telemarketingové 
služby; 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; indexovanie 
webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pri-
pomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spot-
rebiteľských vernostných programov; písanie tex-
tov scenárov na reklamné účely; záznamy písom-
nej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba 
informácií v registroch; zostavovanie zoznamov 
informácií na obchodné alebo reklamné účely; ob-
chodné sprostredkovateľské služby v oblasti pri-
raďovania potenciálnych súkromných investorov  
k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; vý-
roba telešopingových programov; poradenstvo  
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 v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie ob-
chodných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja 
tovarov a služieb sponzorovaním športových pod-
ujatí; konkurenčné spravodajské služby; obchodné 
spravodajské služby; finančné a účtovné audity; 
služby darčekových zoznamov; cielený marketing; 
vonkajšia reklama; administratívna asistencia pri 
odpovediach na verejné súťaže; marketing v rámci 
vydávania softvéru; služby v oblasti vzťahov s mé-
diami; podnikové komunikačné služby; prenájom 
kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelár-
skych priestoroch; komerčné lobistické služby; 
poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov 
na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie 
spotrebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné 
alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľ-
ských ohodnotení tovarov na obchodné alebo re-
klamné účely; určovanie modelov nákupného ale-
bo spotrebného správania sa zákazníkov na ob-
chodné alebo marketingové účely. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie 
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; zriaďo-
vanie fondov; kapitálové investície; finančné zá-
ručné služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie 
vzájomných pohľadávok a záväzkov); daňové od-
hady (služby); finančné odhady a oceňovanie (po-
isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); fakto-
ring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); fi-
nancovanie (služby); finančné riadenie; správa ne-
hnuteľností; správa nájomných domov; prenájom 
bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; fi-
nančný lízing; finančný lízing (finančný prenájom 
s možnosťou kúpy); obchodovanie na burze s cen-
nými papiermi; ubytovacie kancelárie (prenájom 
bývania); finančné analýzy; finančné poradenstvo; 
finančné informácie; vyberanie nájomného; prená-
jom kancelárskych priestorov; odhadovanie nákla-
dov na opravu (finančné odhadovanie); konzerva-
tívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze 
cenných papierov; poradenstvo v oblasti splácania 
dlhov; organizovanie financovania stavebných pro-
jektov; 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; prenájom zdieľaných kance-
lárskych priestorov; finančné odhady pri odpove-
diach na verejné súťaže; finančný výskum; nehnu-
teľnosti (služby); finančné ohodnocovanie aktív 
duševného vlastníctva; stanovovanie kotácií na 
odhad nákladov; kolektívne financovanie projek-
tov (crowdfunding). 
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzde-
lávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vydávanie textov (okrem reklamných); vy-
učovanie; vzdelávanie; školenia; požičovne kníh 
(knižnice); vydávanie kníh; organizovanie a vede-
nie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie a vedenie kongresov; informácie  
o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie 
(pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; praktický výcvik (ukáž-
ky); organizovanie a vedenie seminárov; organi-
zovanie a vedenie sympózií; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; elektronická edič-
ná činnosť v malom (DTP služby); online posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti  
 

kopírovania); koučovanie (školenie); odborné pre-
škoľovanie; školské služby (vzdelávanie); online 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopí-
rovania); individuálne vyučovanie; organizovanie 
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; od-
borné školenia zamerané na odovzdávanie know- 
-how; vzdelávacie služby poskytované špeciálny-
mi výchovnými asistentami. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna 
(731) ADVICE CENTRE s.r.o., Kollárova 73, 036 01 

Martin, SK; 
(740) Hronček & Partners, s. r. o., Žilina, SK; 

 
 

(210) 888-2020 
(220) 24.4.2020 

 11 (511) 35, 36, 45 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; komerčné informačné kancelárie; spro-
stredkovateľne práce; účtovníctvo; vedenie účtov-
ných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchod-
né alebo podnikové audity (revízia účtov); pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej čin-
nosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri 
riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných 
alebo priemyselných podnikov; odborné posudky 
efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou; stenografické služby; prepi-
sovanie správ (kancelárske práce); poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; správa počí-
tačových súborov; odborné obchodné alebo pod-
nikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomic-
ké) predpovede; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd 
a výplatných listín; administratívne služby posky-
tované pri premiestňovaní podnikov; sekretárske 
služby; vypracovávanie daňových priznaní; spra-
covanie textov; odborné obchodné riadenie ume-
leckých činností; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach; organizovanie obchodných alebo reklam-
ných veľtrhov; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počí-
tačových súboroch (pre tretie osoby); výber za-
mestnancov pomocou psychologických testov; služ-
by porovnávania cien; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok;  
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 obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné 
služby); fakturácie; zostavovanie štatistík; vyhľa-
dávanie sponzorov; obchodný manažment pre špor-
tovcov; marketing; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských kontaktných informácií; opti-
malizácia obchodovania na webových stránkach; 
obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; riadenie ob-
chodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; online poskytovanie obchodného priesto-
ru pre nákupcov a predajcom tovarov a služieb; 
externé administratívne riadenie podnikov; podni-
kové riadenie refundovaných programov (pre tre-
tie osoby); indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; plánovanie stretnutí 
(kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kance-
lárske práce); správa spotrebiteľských vernostných 
programov; záznamy písomnej komunikácie a úda-
jov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; 
zostavovanie zoznamov informácií na obchodné 
alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby v oblasti priraďovania potenciálnych 
súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žia-
dajú o financovanie; poradenstvo v oblasti komu-
nikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v ob-
lasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchod-
ných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja to-
varov a služieb sponzorovaním športových podu-
jatí; konkurenčné spravodajské služby; obchodné 
spravodajské služby; finančné a účtovné audity; 
cielený marketing; dočasné riadenie podnikov; von-
kajšia reklama; administratívna asistencia pri od-
povediach na verejné súťaže; služby v oblasti vzťa-
hov s médiami; podnikové komunikačné služby. 
36 - Platenie splátok; prenájom nehnuteľností; 
sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; 
realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľnos-
tí; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľa-
dávok; sprostredkovanie poistenia; oceňovanie ne-
hnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; 
zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finanč-
né záručné služby; klíring (bezhotovostné zúčto-
vanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); ús-
chovné služby, úschova v bezpečnostných schrán-
kach; organizovanie peňažných zbierok; pôžičky 
(finančné úvery); daňové odhady (služby); finanč-
né odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankov-
níctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo ma-
jetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); fi-
nančné riadenie; správa nehnuteľností; správa ná-
jomných domov; prenájom bytov; finančný lízing 
(finančný prenájom s možnosťou kúpy); obchodo-
vanie na burze s cennými papiermi; finančné ana-
lýzy; overovanie šekov; finančné poradenstvo; 
elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; 
informácie o poistení; kurzové záznamy na burze; 
prenájom kancelárskych priestorov; finančné spon-
zorstvo; likvidácia podnikov (finančné služby); 
odhadovanie nákladov na opravu (finančné odha-
dovanie); obchodovanie na burze s uhlíkovými emi-
siami; konzervatívne fondy (služby); sprostredko-
vanie na burze cenných papierov; poradenstvo  
v oblasti splácania dlhov; organizovanie financo- 
 

vania stavebných projektov; poskytovanie finanč-
ných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; finančné riadenie refundovaných platieb (pre 
tretie osoby); investovanie do fondov; sprostred-
kovanie obchodu s akciami a obligáciami; finanč-
né záruky; prenájom zdieľaných kancelárskych 
priestorov; finančné odhady pri odpovediach na 
verejné súťaže; finančný výskum. 
45 - Mediačné služby; arbitrážne služby; poraden-
stvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravo-
vanie autorských práv; monitorovacie služby v ob-
lasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskyt-
núť právne poradenstvo; právny výskum; advokát-
ske služby; udeľovanie licencií na počítačové pro-
gramy (právne služby); registrácia doménových 
mien (právne služby); vypracovávanie právnych 
dokumentov; správa licencií (právne služby); do-
hodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); 
právne poradenstvo pri odpovediach na verejné 
súťaže; udeľovanie licencií (právne služby) na vy-
dávanie softvéru; právny dohľad; právne poraden-
stvo pri prieskume patentov; advokátske právne 
služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) petrolejová 
(731) Hronček & Partners, s. r. o., Kálov 1, 010 01 Žili-

na, SK; 
 
 

(210) 931-2020 
(220) 4.5.2020 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-

chodnej činnosti; personálne poradenstvo; pora-
denstvo pri riadení podnikov; hospodárske (eko-
nomické) predpovede; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kové audity (revízia účtov); obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; zásobovacie služby pre tre-
tie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podni-
ky); účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; admi-
nistratívne spracovanie obchodných objednávok; 
externé administratívne riadenie podnikov; správa 
počítačových súborov; obchodné sprostredkova-
teľské služby; spracovanie textov; aktualizácia  
a údržba údajov v počítačových databázach; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky. 
36 - Finančný lízing; úverové agentúry; pôžičky 
(finančné úvery); faktoring. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zlatá, biela 
(731) MC Finance, s.r.o., Profesora Sáru 5, 974 01 

Banská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 936-2020 
(220) 2.5.2020 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky humánne. 

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

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

 
 

(210) 939-2020 
(220) 4.5.2020 

 11 (511) 1, 3, 5 
(511) 1 - Chemické prípravky na čistenie na použitie  

v priemysle; odmasťovacie prípravky používané 
v priemysle. 
3 - Čistiace, umývacie, leštiace prípravky. 
5 - Dezinfekčné prostriedky. 

(540) GOLEM AC 19 
(550) slovná 
(731) Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služ-

by, Služeb 753/3, 100 00 Praha 10, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 942-2020 
(220) 5.5.2020 

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

(540) Borovička Barborka 
(550) slovná 
(731) Hrušovský Pavol, Ulica Jána Francisciho 24, 054 01 

Levoča, SK; 
(740) JUDr. Juraj Klimčo a spol. s.r.o., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 945-2020 
(220) 5.5.2020 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Víno. 

(540) Šumivé víno Šáňo 
(550) slovná 
(731) Hrušovský Pavol, Ulica Jána Francisciho 24, 054 01 

Levoča, SK; 
(740) JUDr. Juraj Klimčo a spol. s.r.o., Trenčín, SK; 

 

 

(210) 950-2020 
(220) 6.5.2020 

 11 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholic-

ké ovocné nápoje; nealkoholické prípravky na vý-
robu nápojov; príchute na výrobu nealkoholických 
nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
vody (nápoje); mušty; limonády; sirupy na výrobu 
limonád; hroznový mušt (nekvasený); šerbety (ná-
poje); nealkoholické aperitívy; nealkoholické kok-
taily; ovocné nektáre; nealkoholický jablkový 
mušt; medové nealkoholické nápoje; mixované 
ovocné alebo zeleninové nápoje. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; jablčné mušty 
(alkoholické); digestíva (liehoviny a likéry); liké-
ry; medovina; griotka; liehoviny; liehové esencie; 
alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje 
s ovocím; vopred pripravené miešané alkoholické 
nápoje (nie s pivom). 
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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Kovaľ Juraj, 1.mája 2050/2, 069 01 Snina, SK; 

Telehanič Miroslav, Strojárska 1830/91, 069 01 
Snina, SK; 

(740) Ing. Peter Kohut PK consulting, Michalovce, SK; 
 
 

(210) 961-2020 
(220) 6.5.2020 

 11 (511) 3, 5, 35, 38, 44 
(511) 3 - Mandľový olej; mandľové mydlo; skrášľovacie 

masky (kozmetické prípravky); bieliace krémy na 
pokožku; kozmetické prípravky na mihalnice; koz-
metické prípravky; vata na kozmetické použitie; 
kozmetické krémy; odličovacie prípravky; esen-
ciálne oleje; oleje na kozmetické použitie; čistiace 
oleje; kozmetické pleťové vody; čistiace toaletné 
mlieka; prípravky na ošetrovanie nechtov; kozme-
tické prípravky na starostlivosť o pleť; dezodorač-
né mydlá; antiperspiranty (kozmetické výrobky); 
kozmetické prípravky na opaľovanie; dezodoranty  
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 (parfuméria); umývacie prípravky na osobnú hy-
gienu (deodoranty); prípravky z aloy pravej na 
kozmetické použitie; ochranné prípravky na opa-
ľovanie; vlasové kondicionéry; obrúsky napustené 
odličovacími prípravkami; citrónové esenciálne 
oleje; kolagénové prípravky na kozmetické použi-
tie; kozmetické prípravky pre deti; hygienické príp-
ravky na osvieženie dychu; obrúsky napustené 
dojčenskými toaletnými prípravkami; micelárna 
voda; kozmetické taštičky; vazelína na kozmetické 
použitie; púder (kozmetika); balzamy (nie na le-
kárske použitie). 
5 - Náplasti; tyčinky na liečbu bradavíc; náplasti 
na kurie oká; prípravky do kúpeľa na lekárske po-
užitie; soli do minerálnych kúpeľov; prípravky na 
kyslíkové kúpele; morská voda do kúpeľa na le-
kárske použitie; terapeutické prípravky do kúpeľa; 
balzamovacie prípravky na lekárske použitie; bal-
zamy na lekárske použitie; liečivé cukríky; liečivé 
bahno; bahno na kúpele; prípravky na ošetrenie 
popálenín; prípravky na otlaky; vitamínové prí-
pravky; liečivá na kurie oká; vata na lekárske pou-
žitie; farmaceutické prípravky na spáleniny od 
slnka; prípravky na uľahčenie prerezávania zubov; 
dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; mi-
nerálne vody na lekárske použitie; soli minerál-
nych vôd; termálne vody; tinktúry (farmaceutické 
prípravky); sušené mlieko pre dojčatá; liečivé čaje; 
tinktúry na lekárske použitie; séra; masti na farma-
ceutické použitie; hygienické tampóny; farmaceu-
tické prípravky na ošetrovanie pokožky; farmaceu-
tické prípravky proti lupinám; prípravky proti po-
teniu; potraviny pre dojčatá; masti na slnečné po-
páleniny; liečivé kúpeľové soli; diétne nápoje na 
lekárske použitie; včelia materská kašička na far-
maceutické použitie; lekárske prípravky na odtuč-
ňovacie kúry; vazelína na lekárske použitie; gu-
rjunský balzam na lekárske použitie; ricínový olej 
na lekárske použitie; diétne látky na lekárske pou-
žitie; obrúsky napustené farmaceutickými pleťo-
vými vodami; ústne vody na lekárske použitie; vý-
živové doplnky; prípravky na zníženie chuti do 
jedla na lekárske použitie; vankúšiky na otlaky 
(náplasti); vaginálne kúpele na lekárske použitie; 
medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov; 
prípravky na intímnu hygienu na lekárske použitie; 
detské plienky; detské plienkové nohavičky; tab-
letky na potlačenie chuti do jedla; tabletky na 
chudnutie; samoopaľovacie tabletky; antioxidačné 
tabletky; prípravky na liečbu akné; vatové tyčinky 
na lekárske použitie; potraviny pre batoľatá; suše-
né mlieko pre dojčatá; kolagén na lekárske použi-
tie; šampóny proti všiam; antibakteriálne mydlá; 
šampóny s liečivými účinkami; toaletné prípravky 
s liečivými účinkami; vlasové vody s liečivými 
účinkami; suché šampóny s liečivými účinkami; 
dezinfekčné mydlá; mydlá s liečivými účinkami; 
potravinové doplnky s kozmetickými účinkami; 
liečivé zubné pasty; masážne gély na lekárske po-
užitie. 
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 ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; veľkoobchodné služby s farmace-
utickými, zverolekárskymi a hygienickými príp-
ravkami a so zdravotníckymi potrebami. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií pros-
tredníctvom počítačov; poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; online posielanie pohľadníc; 
poskytovanie diskusných fór online. 
44 - Farmaceutické poradenstvo; telemedicínske 
služby; lekárnické služby (príprava predpísaných 
liekov); zdravotné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Šedá – RGB 90/92/92; Cyanovo modrá – RGB 

80/188/189; Tyrkysová – RGB 13/150/149 
(731) MIRAKL, a.s., Digital Park II, Einsteinova 23, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) Marián Šulík advokát s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 963-2020 
(220) 6.5.2020 

 11 (511) 29, 30, 39, 43 
(511) 29 - Polievky; varená zelenina; zeleninové šaláty; 

ovocné šaláty; zemiakové placky. 
30 - Cestoviny; palacinky; sendviče; pizza; špa-
gety; zálievky na šaláty. 
39 - Dovoz, doprava; doručovanie tovarov; doru-
čovacie služby. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (katering); reštauračné (stravovacie) 
služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občer-
stvenie (snackbary). 

(540) PIZZA Maxim 
(550) slovná 
(731) Rudolf Janíček - KUBČO, Kuzmányho 544/35, 

036 01 Martin, SK; 
(740) AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., Martin, SK; 

 
 

(210) 969-2020 
(220) 7.5.2020 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 

(540) Pohoďák 
(550) slovná 
(731) Mosný Daniel, Nad lúčkami 8, 841 04 Bratisla-

va-Karlova Ves, SK; 
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(210) 970-2020 
(220) 7.5.2020 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklama; obchodná administratíva; obchod-

ný manažment; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) Srdcom Bystričania 
(550) slovná 
(731) Turčan Martin, Ing., Kuzmányho 4, 974 01 Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 979-2020 
(220) 7.5.2020 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklama; obchodná administratíva; obchod-

ný manažment; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, červená, tyrkysovomodrá 
(731) Turčan Martin, Ing., Kuzmányho 4, 974 01 Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 980-2020 
(220) 8.5.2020 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; personálne poradenstvo; poradenstvo pri 
riadení podnikov; prieskum trhu; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných ma-
teriálov; vydávanie reklamných textov; reklama; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna 
reklama; reklamné agentúry; marketingový prie-
skum; prenájom reklamných plôch; spracovanie 
textov; služby predplácania novín a časopisov (pre 
tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových 
databáz; organizovanie veľtrhov; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; písanie reklamných textov; zostavo-
vanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklam-
né účely; tvorba reklamných filmov; marketing; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov na pod-
poru predaja; optimalizácia obchodovania na we-
bových stránkach; obchodné sprostredkovateľské 
služby; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; poskytovanie obchodných infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; online 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov 
a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklam-
ných nápadov; prenájom bilbordov; indexovanie  
 

 webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pí-
sanie textov scenárov na reklamné účely; záznamy 
písomnej komunikácie a údajov; poradenstvo  
v oblasti komunikácie (reklama); cielený marke-
ting; vonkajšia reklama; marketing v rámci vydá-
vania softvéru; služby v oblasti vzťahov s média-
mi; prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľa-
ných kancelárskych priestoroch. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); filmové štúdiá; vzde-
lávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; organizovanie a vedenie seminá-
rov; online vydávanie elektronických kníh a časo-
pisov; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; 
prekladateľské služby; kaligrafické služby; koučo-
vanie (školenie); hudobná tvorba; organizovanie  
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; pí-
sanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); 
prenájom umeleckých diel; odborné školenia za-
merané na odovzdávanie know-how; tvorba vi-
deozáznamov na podujatiach. 
42 - Architektonické služby; priemyselné dizajnér-
stvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; 
počítačové programovanie; tvorba počítačového 
softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačové-
ho hardvéru; módne návrhárstvo; grafické dizaj-
nérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre 
zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (prie-
myselné dizajnérstvo); údržba počítačového soft-
véru; analýzy počítačových systémov; návrh počí-
tačových systémov; tvorba a udržiavanie webo-
vých stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na po-
čítačových stránkach (webových stránkach); pora-
denstvo v oblasti počítačových programov; prená-
jom webových serverov; poradenstvo pri tvorbe 
webových stránok; poskytovanie softvéru pros-
tredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblas-
ti informačných technológií; navrhovanie interié-
rov; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií  
z webových stránok pre tretie osoby (informačno-
technologické služby); vývoj softvéru na softvéro-
vé publikácie; vývoj počítačových platforiem; na-
vrhovanie vizitiek; navrhovanie grafickej úpravy 
reklamných materiálov. 

(540) madelo 
(550) slovná 
(731) Madelo, s.r.o., Staničná 194, 022 01 Čadca, SK; 
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
  200-2017 252340 
  297-2018 252292 
  299-2018 252293 
  938-2018 252327 
1519-2018 252323 
2130-2018 252345 
2414-2018 252344 
  484-2019 252332 
  772-2019 252294 
  945-2019 252295 
  976-2019 252297 
1078-2019 252298 
1088-2019 252299 
1174-2019 252300 
1326-2019 252324 
1328-2019 252301 
1330-2019 252325 
1332-2019 252302 
1344-2019 252303 
1512-2019 252347 
1595-2019 252310 
1753-2019 252304 
1834-2019 252305 
1887-2019 252306 
1923-2019 252326 
1976-2019 252307 
2070-2019 252308 
2093-2019 252309 
2109-2019 252314 
2121-2019 252311 
2130-2019 252312 
2152-2019 252313 
2153-2019 252315 
2160-2019 252316 
2162-2019 252317 
2219-2019 252318 
2260-2019 252321 
2269-2019 252319 

2292-2019 252346 
2305-2019 252320 
2340-2019 252322 
2341-2019 252218 
2343-2019 252220 
2349-2019 252222 
2351-2019 252223 
2353-2019 252224 
2354-2019 252225 
2355-2019 252226 
2356-2019 252227 
2357-2019 252228 
2360-2019 252229 
2391-2019 252230 
2393-2019 252231 
2396-2019 252232 
2398-2019 252233 
2399-2019 252234 
2412-2019 252235 
2413-2019 252236 
2417-2019 252237 
2419-2019 252296 
2422-2019 252238 
2426-2019 252239 
2427-2019 252240 
2429-2019 252241 
2431-2019 252242 
2433-2019 252243 
2438-2019 252244 
2439-2019 252245 
2444-2019 252246 
2447-2019 252247 
2448-2019 252248 
2450-2019 252249 
2455-2019 252250 
2463-2019 252251 
2464-2019 252252 
2466-2019 252253 

2468-2019 252254 
2471-2019 252184 
2478-2019 252185 
2479-2019 252186 
2480-2019 252221 
2484-2019 252187 
2486-2019 252188 
2487-2019 252189 
2488-2019 252190 
2491-2019 252191 
2492-2019 252192 
2494-2019 252193 
2496-2019 252194 
2497-2019 252195 
2499-2019 252196 
2501-2019 252197 
2506-2019 252198 
2523-2019 252199 
2524-2019 252200 
2525-2019 252201 
2527-2019 252202 
2528-2019 252203 
2530-2019 252204 
2531-2019 252205 
2532-2019 252206 
2533-2019 252207 
2535-2019 252208 
2536-2019 252209 
2537-2019 252210 
2539-2019 252211 
2540-2019 252212 
2541-2019 252213 
2543-2019 252214 
2544-2019 252215 
2545-2019 252216 
2548-2019 252217 
2549-2019 252219 
2550-2019 252255 

2551-2019 252256 
2553-2019 252257 
2554-2019 252258 
2557-2019 252259 
2558-2019 252260 
2562-2019 252261 
2567-2019 252262 
2568-2019 252263 
2571-2019 252264 
2573-2019 252265 
2576-2019 252266 
2577-2019 252274 
2578-2019 252267 
2580-2019 252268 
2584-2019 252269 
2585-2019 252270 
2586-2019 252271 
2588-2019 252272 
2589-2019 252273 
2592-2019 252275 
2595-2019 252277 
2596-2019 252278 
2598-2019 252279 
2599-2019 252280 
2632-2019 252276 
2633-2019 252281 
2639-2019 252282 
2640-2019 252291 
2646-2019 252283 
2649-2019 252284 
2650-2019 252285 
2665-2019 252286 
2666-2019 252288 
2670-2019 252289 
2672-2019 252287 
2677-2019 252290 

 
 

(111) 252184 
(151) 15.4.2020 
(180) 31.10.2029 
(210) 2471-2019 
(220) 31.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Proagent, s.r.o., Topoľčianska 9/15, 949 01 Nitra, 

SK; 
(740) Gašparovič Róbert, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252185 
(151) 15.4.2020 
(180) 31.10.2029 
(210) 2478-2019 
(220) 31.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) GGT a. s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252186 
(151) 15.4.2020 
(180) 31.10.2029 
(210) 2479-2019 
(220) 31.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) GGT a. s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 

 
(111) 252187 
(151) 15.4.2020 
(180) 4.11.2029 
(210) 2484-2019 
(220) 4.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Poliak Milan, Ing., Palkovičova 11, 821 08 Brati-

slava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
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(111) 252188 
(151) 15.4.2020 
(180) 4.11.2029 
(210) 2486-2019 
(220) 4.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Pajchl Dalibor, Ing., Stodolova 1207/5, 949 01 

Nitra, SK; 
(740) Šiagiová Martina, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252189 
(151) 15.4.2020 
(180) 4.11.2029 
(210) 2487-2019 
(220) 4.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Top privacy s.r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin, 

SK; 
(740) Hronček & Partners, s. r. o., Žilina, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252190 
(151) 15.4.2020 
(180) 4.11.2029 
(210) 2488-2019 
(220) 4.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o., Hviez-

doslavova 3779/28, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Luterán Ján, JUDr., Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252191 
(151) 15.4.2020 
(180) 5.11.2029 
(210) 2491-2019 
(220) 5.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(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: 15.4.2020 
 
 

(111) 252192 
(151) 15.4.2020 
(180) 5.11.2029 
(210) 2492-2019 
(220) 5.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) DOMINE DS s.r.o., Nám. Á. Vámbéryho 53/10B, 

929 01 Dunajská Streda 1, SK; 
(740) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 
 
 

(111) 252193 
(151) 15.4.2020 
(180) 5.11.2029 
(210) 2494-2019 
(220) 5.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Hikemates s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, 

SK; 
(740) PRIELOMEK & PARTNERS advokátska kance-

lária, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252194 
(151) 15.4.2020 
(180) 5.11.2029 
(210) 2496-2019 
(220) 5.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Hricová Zuzana, Tatranská 393/8, 052 01 Spiš-

ské Tomášovce, SK; 
(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252195 
(151) 15.4.2020 
(180) 5.11.2029 
(210) 2497-2019 
(220) 5.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Kuzmová Mariana, Legionárska 43, 911 01 Tren-

čín, SK; 
(740) Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o., Galanta, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252196 
(151) 15.4.2020 
(180) 6.11.2029 
(210) 2499-2019 
(220) 6.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Kubala Juraj, Stráža 51, 013 04 Stráža, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252197 
(151) 15.4.2020 
(180) 6.11.2029 
(210) 2501-2019 
(220) 6.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) FERMAT Group, a.s., Žitavského 496, 156 00 

Praha 5 - Zbraslav, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
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(111) 252198 
(151) 15.4.2020 
(180) 6.11.2029 
(210) 2506-2019 
(220) 6.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Kocnár Juraj, gen. Goliana 21, 911 01 Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252199 
(151) 15.4.2020 
(180) 7.11.2029 
(210) 2523-2019 
(220) 7.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Sheeba, s.r.o., Vrančovičova 28, 841 03 Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252200 
(151) 15.4.2020 
(180) 6.11.2029 
(210) 2524-2019 
(220) 6.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Páleník Ivan, Pečnianska 1211/11, 851 01 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252201 
(151) 15.4.2020 
(180) 7.11.2029 
(210) 2525-2019 
(220) 7.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) W-matic, s.r.o., Murgašova 90/5, 058 01 Poprad, 

SK; 
(740) Martinková Daniela, JUDr., Hlohovec, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252202 
(151) 15.4.2020 
(180) 7.11.2029 
(210) 2527-2019 
(220) 7.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Sardinka Production s.r.o., Liptovská 32, 821 09 

Bratislava, SK; 
(740) MCGA legal, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252203 
(151) 15.4.2020 
(180) 7.11.2029 
(210) 2528-2019 
(220) 7.11.2019 
 
 

(442) 7.1.2020 
(732) BONAVITA SERVIS spol. s r.o., Šustekova 18, 

851 04 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252204 
(151) 15.4.2020 
(180) 7.11.2029 
(210) 2530-2019 
(220) 7.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) W-matic, s.r.o., Murgašova 90/5, 058 01 Poprad, 

SK; 
(740) Martinková Daniela, JUDr., Hlohovec, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252205 
(151) 15.4.2020 
(180) 10.11.2029 
(210) 2531-2019 
(220) 10.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Lovecký Miroslav, Rudno nad Hronom 41, 966 51 

Rudno nad Hronom, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252206 
(151) 15.4.2020 
(180) 11.11.2029 
(210) 2532-2019 
(220) 11.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) TOP liga, o.z., Jašíková 24, 821 03 Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252207 
(151) 15.4.2020 
(180) 11.11.2029 
(210) 2533-2019 
(220) 11.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Surgent Ondrej, Mgr., Budimír 149, 044 43 Ko-

šice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252208 
(151) 15.4.2020 
(180) 11.11.2029 
(210) 2535-2019 
(220) 11.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Žifčák Gabriel, Mgr. art., Tatranské Matliare 2, 

059 60 Vysoké Tatry, SK; Lužina Jakub, Mgr. 
art., Budovateľská 8, 821 08 Bratislava, SK; 
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(740) Serina Peter, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252209 
(151) 15.4.2020 
(180) 11.11.2029 
(210) 2536-2019 
(220) 11.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Žifčák Gabriel, Mgr. art., Tatranské Matliare 2, 

059 60 Vysoké Tatry, SK; Lužina Jakub, Mgr. 
art., Budovateľská 8, 821 08 Bratislava, SK; 

(740) Serina Peter, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252210 
(151) 15.4.2020 
(180) 11.11.2029 
(210) 2537-2019 
(220) 11.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Tudoš Dominik, Ing., PhD., Fialková 3593/5, 

071 01 Michalovce, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252211 
(151) 15.4.2020 
(180) 12.11.2029 
(210) 2539-2019 
(220) 12.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Vajano s.r.o., Vlárska 383/2H, 911 05 Trenčín, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252212 
(151) 15.4.2020 
(180) 12.11.2029 
(210) 2540-2019 
(220) 12.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Illéš Marián, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský 

Mikuláš, SK; 
(740) BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o., Dolný 

Kubín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252213 
(151) 15.4.2020 
(180) 12.11.2029 
(210) 2541-2019 
(220) 12.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Bunge Növényolajipari Zártköruen Muködo Rész-

vénytársaság, Vaci ut 43, 1134 Budapest, HU; 
 
 

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

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 15.4.2020 

 
 

(111) 252214 
(151) 15.4.2020 
(180) 13.11.2029 
(210) 2543-2019 
(220) 13.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(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: 15.4.2020 
 
 

(111) 252215 
(151) 15.4.2020 
(180) 13.11.2029 
(210) 2544-2019 
(220) 13.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(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: 15.4.2020 
 
 

(111) 252216 
(151) 15.4.2020 
(180) 14.11.2029 
(210) 2545-2019 
(220) 14.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) ADIP, spol. s r.o., Vítkovická 3083/1, 702 00 Os-

trava, Moravská Ostrava, CZ; 
(740) JUDr. Ďurčeková s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252217 
(151) 15.4.2020 
(180) 14.11.2029 
(210) 2548-2019 
(220) 14.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) ADIP, spol. s r.o., Vítkovická 3083/1, 702 00 Os-

trava, Moravská Ostrava, CZ; 
(740) JUDr. Ďurčeková s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252218 
(151) 15.4.2020 
(180) 17.10.2029 
(210) 2341-2019 
(220) 17.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) LORD Hausgeräte s.r.o., Matoušova 515/12, 150 00 

Praha 5, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
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(111) 252219 
(151) 15.4.2020 
(180) 13.11.2029 
(210) 2549-2019 
(220) 13.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) SANOFI, 54 rue La Boétie, 750 08 Paris, FR; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252220 
(151) 15.4.2020 
(180) 18.10.2029 
(210) 2343-2019 
(220) 18.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábre- 

žie 10, 811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252221 
(151) 15.4.2020 
(180) 31.10.2029 
(210) 2480-2019 
(220) 31.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) I cuccioli di carlotta s.r.o., Ďurková 12, 949 01 

Nitra, SK; 
(740) Fusková Klaudia, Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252222 
(151) 15.4.2020 
(180) 17.10.2029 
(210) 2349-2019 
(220) 17.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purcha-

se, New York 10577, US; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252223 
(151) 15.4.2020 
(180) 17.10.2029 
(210) 2351-2019 
(220) 17.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(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: 15.4.2020 
 
 
 
 
 
 

(111) 252224 
(151) 15.4.2020 
(180) 17.10.2029 
(210) 2353-2019 
(220) 17.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purcha-

se, New York 10577, US; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252225 
(151) 15.4.2020 
(180) 17.10.2029 
(210) 2354-2019 
(220) 17.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purcha-

se, New York 10577, US; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252226 
(151) 15.4.2020 
(180) 17.10.2029 
(210) 2355-2019 
(220) 17.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Aktiff, s.r.o., Klimentská 1652/36, 110 00 Praha 1 

- Nové Město, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252227 
(151) 15.4.2020 
(180) 17.10.2029 
(210) 2356-2019 
(220) 17.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) MARIVAB s.r.o., J. G. Tajovského 558/20, 971 01 

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

šov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252228 
(151) 15.4.2020 
(180) 18.10.2029 
(210) 2357-2019 
(220) 18.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 03 Bratislava, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala-Ďurček s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
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(111) 252229 
(151) 15.4.2020 
(180) 17.10.2029 
(210) 2360-2019 
(220) 17.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) WAMP, s. r. o., Sama Chalúpku 615/4, 029 01 

Námestovo, SK; 
(740) LawService, s.r.o., Zvolen, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252230 
(151) 15.4.2020 
(180) 23.10.2029 
(210) 2391-2019 
(220) 23.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) SEBO TRADE s.r.o., Cesta Slobody 1656, 991 28 

Vinica, SK; 
(740) Boldizsár Ján, JUDr., Nové Zámky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252231 
(151) 15.4.2020 
(180) 23.10.2029 
(210) 2393-2019 
(220) 23.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) CENTRALCHEM s.r.o., Cementárenská cesta 16, 

974 01 Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252232 
(151) 15.4.2020 
(180) 24.10.2029 
(210) 2396-2019 
(220) 24.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Longauerová Laura, Detva 808, 962 12 Detva, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252233 
(151) 15.4.2020 
(180) 23.10.2029 
(210) 2398-2019 
(220) 23.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) AJ profi s.r.o., Zvončeková 1A, 831 06 Bratisla-

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

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 252234 
(151) 15.4.2020 
(180) 24.10.2029 
(210) 2399-2019 
(220) 24.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Biodrug s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bra-

tislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252235 
(151) 15.4.2020 
(180) 25.10.2029 
(210) 2412-2019 
(220) 25.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252236 
(151) 15.4.2020 
(180) 25.10.2029 
(210) 2413-2019 
(220) 25.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Reinoo, a. s., Poštová 1, 010 08 Žilina, SK; 
(740) Šoltýs & Korniet, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252237 
(151) 15.4.2020 
(180) 25.10.2029 
(210) 2417-2019 
(220) 25.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Reinoo, a. s., Poštová 1, 010 08 Žilina, SK; 
(740) Šoltýs & Korniet, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252238 
(151) 15.4.2020 
(180) 28.10.2029 
(210) 2422-2019 
(220) 28.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Advokátska kancelária JUDr. MIROSLAV HOR-

VÁTH, s.r.o., Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bra-
tislava, SK; 

(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
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(111) 252239 
(151) 15.4.2020 
(180) 30.10.2029 
(210) 2426-2019 
(220) 30.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) L.C. Manager, s.r.o., Župčany 176, 080 01 Žup-

čany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252240 
(151) 15.4.2020 
(180) 26.10.2029 
(210) 2427-2019 
(220) 26.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Vanková Babicová Jana, Vinohradnícka 799/38, 

990 01 Veľký Krtíš, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252241 
(151) 15.4.2020 
(180) 28.10.2029 
(210) 2429-2019 
(220) 28.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK; 
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252242 
(151) 15.4.2020 
(180) 28.10.2029 
(210) 2431-2019 
(220) 28.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Petráš Marek, Mäsiarska 63, 040 01 Košice, SK; 
(740) IURISTICO s. r. o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252243 
(151) 15.4.2020 
(180) 28.10.2029 
(210) 2433-2019 
(220) 28.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Yunnan Tobacco International Co., Ltd, No.345, 

Panjing Street, Panlong District, Kunming City, 
Yunnan Province, CN; 

(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 252244 
(151) 15.4.2020 
(180) 28.10.2029 
(210) 2438-2019 
(220) 28.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Linggao Shi, P. Blahu 5188/9, 940 02 Nové Zám-

ky, SK; 
(740) Čechová Mária, Mgr., Viničné, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252245 
(151) 15.4.2020 
(180) 29.10.2029 
(210) 2439-2019 
(220) 29.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252246 
(151) 15.4.2020 
(180) 29.10.2029 
(210) 2444-2019 
(220) 29.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Matyšák Peter, Mgr., EMBA, Komenského 10, 

040 01 Košice, SK; 
(740) Matyšák Dávid, JUDr., EMBA, LL.M, Košice, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252247 
(151) 15.4.2020 
(180) 30.10.2029 
(210) 2447-2019 
(220) 30.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) IzakVisionCenter s. r. o., Nad plážou 21A, 974 01 

Banská Bystrica, SK; 
(740) Advokátska kancelária Eva Holdošová s. r. o., 

Ružomberok, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252248 
(151) 15.4.2020 
(180) 30.10.2029 
(210) 2448-2019 
(220) 30.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) IzakVisionCenter s. r. o., Nad plážou 21A, 974 01 

Banská Bystrica, SK; 
(740) Advokátska kancelária Eva Holdošová s. r. o., 

Ružomberok, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
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(111) 252249 
(151) 15.4.2020 
(180) 30.10.2029 
(210) 2450-2019 
(220) 30.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Obec Veľké Kozmálovce, Veľké Kozmálovce 178, 

935 21 Veľké Kozmálovce, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252250 
(151) 15.4.2020 
(180) 31.10.2029 
(210) 2455-2019 
(220) 31.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Štofaňáková Stanislava, Široké 153, 082 37 Širo-

ké, SK; 
(740) JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. advokátka, 

Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252251 
(151) 15.4.2020 
(180) 31.10.2029 
(210) 2463-2019 
(220) 31.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) GGT a. s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252252 
(151) 15.4.2020 
(180) 31.10.2029 
(210) 2464-2019 
(220) 31.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) GGT a. s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252253 
(151) 15.4.2020 
(180) 31.10.2029 
(210) 2466-2019 
(220) 31.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) RMF CORP s. r. o., Vajanského 20, 020 01 Pú-

chov, SK; 
(740) Kubáňová Jana, JUDr., Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 252254 
(151) 15.4.2020 
(180) 31.10.2029 
(210) 2468-2019 
(220) 31.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Lifestarter, o.z., Ľudmily Podjavorinskej 20, 917 01 

Trnava, SK; 
(740) GIRMAN IP Management, Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252255 
(151) 15.4.2020 
(180) 14.11.2029 
(210) 2550-2019 
(220) 14.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., Hlavná 5, 

059 21 Svit, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252256 
(151) 15.4.2020 
(180) 14.11.2029 
(210) 2551-2019 
(220) 14.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) ADIP, spol. s r.o., Vítkovická 3083/1, 702 00 Os-

trava, Moravská Ostrava, CZ; 
(740) JUDr. Ďurčeková s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252257 
(151) 15.4.2020 
(180) 13.11.2029 
(210) 2553-2019 
(220) 13.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Messier s.r.o., Grösslingová 5, 811 09 Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252258 
(151) 15.4.2020 
(180) 6.11.2029 
(210) 2554-2019 
(220) 6.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) ADG GROUP, s. r. o., Stodolova 1882/4, 031 01 

Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) JUDr. PaedDr. Róbert Monsberger Kozák, Lip-

tovský Mikuláš, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
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(111) 252259 
(151) 15.4.2020 
(180) 14.11.2029 
(210) 2557-2019 
(220) 14.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Rybánsky Ľubomír, Ing., Fraňa Kráľa 11/434, 

949 01 Nitra, SK; 
(740) JUDr. Lukáčová & partners, s.r.o., Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252260 
(151) 15.4.2020 
(180) 14.11.2029 
(210) 2558-2019 
(220) 14.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Rybánsky Ľubomír, Ing., Fraňa Kráľa 11/434, 

949 01 Nitra, SK; 
(740) JUDr. Lukáčová & partners, s.r.o., Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252261 
(151) 15.4.2020 
(180) 14.11.2029 
(210) 2562-2019 
(220) 14.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) CPM Group a. s., Trnavská 74/A, 821 02 Brati-

slava, SK; 
(740) Falcon Legal advokátska kancelária s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252262 
(151) 15.4.2020 
(180) 15.11.2029 
(210) 2567-2019 
(220) 15.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Orbánová Silvia, Námestie sv. Františka 11/11, 

900 43 Kalinkovo, SK; 
(740) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252263 
(151) 15.4.2020 
(180) 14.11.2029 
(210) 2568-2019 
(220) 14.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Ščerbak Alexander, Mgr., Záhradná 19, 900 24 

Veľký Biel, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 
 
 

(111) 252264 
(151) 15.4.2020 
(180) 15.11.2029 
(210) 2571-2019 
(220) 15.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252265 
(151) 15.4.2020 
(180) 15.11.2029 
(210) 2573-2019 
(220) 15.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252266 
(151) 15.4.2020 
(180) 15.11.2029 
(210) 2576-2019 
(220) 15.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252267 
(151) 15.4.2020 
(180) 15.11.2029 
(210) 2578-2019 
(220) 15.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252268 
(151) 15.4.2020 
(180) 15.11.2029 
(210) 2580-2019 
(220) 15.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
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(111) 252269 
(151) 15.4.2020 
(180) 15.11.2029 
(210) 2584-2019 
(220) 15.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252270 
(151) 15.4.2020 
(180) 15.11.2029 
(210) 2585-2019 
(220) 15.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252271 
(151) 15.4.2020 
(180) 15.11.2029 
(210) 2586-2019 
(220) 15.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252272 
(151) 15.4.2020 
(180) 15.11.2029 
(210) 2588-2019 
(220) 15.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252273 
(151) 15.4.2020 
(180) 15.11.2029 
(210) 2589-2019 
(220) 15.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 

929 01 Dunajská Streda, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 
 
 
 

(111) 252274 
(151) 15.4.2020 
(180) 15.11.2029 
(210) 2577-2019 
(220) 15.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Brü-

ningstrasse 50, 659 26 Frankfurt Am Main, DE; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252275 
(151) 15.4.2020 
(180) 21.11.2029 
(210) 2592-2019 
(220) 21.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Akadémia LEAF - LEAF Academy, Sasinkova 13, 

811 08 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252276 
(151) 15.4.2020 
(180) 21.11.2029 
(210) 2632-2019 
(220) 21.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Akadémia LEAF - LEAF Academy, Sasinkova 13, 

811 08 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252277 
(151) 15.4.2020 
(180) 18.11.2029 
(210) 2595-2019 
(220) 18.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) ELVI s.r.o., Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystri-

ca, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252278 
(151) 15.4.2020 
(180) 18.11.2029 
(210) 2596-2019 
(220) 18.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) ELVI s.r.o., Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystri-

ca, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
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(111) 252279 
(151) 15.4.2020 
(180) 19.11.2029 
(210) 2598-2019 
(220) 19.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) DIAMANTIS s.r.o., Jelenecká 3261/45A, 949 01 

Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252280 
(151) 15.4.2020 
(180) 19.11.2029 
(210) 2599-2019 
(220) 19.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, 301 00 

Plzeň, Východní Předměstí, CZ; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252281 
(151) 15.4.2020 
(180) 21.11.2029 
(210) 2633-2019 
(220) 21.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smole-

nice, SK; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252282 
(151) 15.4.2020 
(180) 22.11.2029 
(210) 2639-2019 
(220) 22.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) MK Brothers a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava, 

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

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252283 
(151) 15.4.2020 
(180) 22.11.2029 
(210) 2646-2019 
(220) 22.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) BOLE Air Conditioner s. r. o., Banšelova 4273/26, 

821 04 Bratislava, SK; 
(740) Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Pre-

šov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 
 
 

(111) 252284 
(151) 15.4.2020 
(180) 25.11.2029 
(210) 2649-2019 
(220) 25.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Axonia Pharma s.r.o., Kalinčiakova 10658/27, 

831 04 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252285 
(151) 15.4.2020 
(180) 25.11.2029 
(210) 2650-2019 
(220) 25.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Axonia Pharma s.r.o., Kalinčiakova 10658/27, 

831 04 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252286 
(151) 15.4.2020 
(180) 26.11.2029 
(210) 2665-2019 
(220) 26.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

tovský Mikuláš, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252287 
(151) 15.4.2020 
(180) 26.11.2029 
(210) 2672-2019 
(220) 26.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Lip-

tovský Mikuláš, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252288 
(151) 15.4.2020 
(180) 27.11.2029 
(210) 2666-2019 
(220) 27.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Nemček Roman, Ing., Pod Stráňou 14, 974 09 

Banská Bystrica, SK; 
(740) akl.legal s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 
 
 
 
 
 



206 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (zapísané ochranné známky)  
 

(111) 252289 
(151) 15.4.2020 
(180) 26.11.2029 
(210) 2670-2019 
(220) 26.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) George Science s.r.o., Vodná 1130/8, 949 01 Nit-

ra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252290 
(151) 15.4.2020 
(180) 27.11.2029 
(210) 2677-2019 
(220) 27.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252291 
(151) 15.4.2020 
(180) 22.11.2029 
(210) 2640-2019 
(220) 22.11.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; STEFE Rožňava, s.r.o., Páterová 8, 
048 01 Rožňava, SK; STEFE Rimavská Sobota, 
s.r.o., Gorkého 8a, 979 01 Rimavská Sobota, SK; 
STEFE Martin, a.s., Východná 14, 036 01 Mar-
tin, SK; STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská 
cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, SK; STEFE 
THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca, SK; 
STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 
Banská Bystrica, SK; STEFE Zvolen, s.r.o., Uni-
onka 54, 960 01 Zvolen, SK; STEFE Trnava, 
s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava, SK; 
V.I.Trade s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nit-
ra, SK; 

(740) AKSK, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 15.4.2020 
 
 

(111) 252292 
(151) 16.4.2020 
(180) 6.2.2028 
(210) 297-2018 
(220) 6.2.2018 
(442) 7.1.2020 
(732) Magna International Inc., 337 Magna Drive, L4G 7K1 

Aurora, Ontario, CA; 
(740) KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s, JUDr. Petra Sau-

vage de Brantes, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 
 
 
 
 

(111) 252293 
(151) 16.4.2020 
(180) 6.2.2028 
(210) 299-2018 
(220) 6.2.2018 
(442) 7.1.2020 
(732) Magna International Inc., 337 Magna Drive, L4G 7K1 

Aurora, Ontario, CA; 
(740) KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s, JUDr. Petra Sau-

vage de Brantes, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252294 
(151) 16.4.2020 
(180) 10.4.2029 
(210) 772-2019 
(220) 10.4.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Zíková Tereza, Cibulkova 925, 339 01 Klatovy, 

CZ; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252295 
(151) 16.4.2020 
(180) 3.5.2029 
(210) 945-2019 
(220) 3.5.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) ALFA VITA, s.r.o., Starolázeňská 339/2, 159 00 

Praha 5, CZ; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252296 
(151) 16.4.2020 
(180) 25.10.2029 
(210) 2419-2019 
(220) 25.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) VL MEDIA, spol. s r.o., ČSA 8, 036 01 Martin, 

SK; 
(740) AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., Martin, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252297 
(151) 16.4.2020 
(180) 10.5.2029 
(210) 976-2019 
(220) 10.5.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Kunák Juraj, JUDr., Chrobákova 1, 841 02 Brati-

slava, SK; 
(740) Turčan Matej, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
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(111) 252298 
(151) 16.4.2020 
(180) 21.5.2029 
(210) 1078-2019 
(220) 21.5.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) EP ENERGY TRADING a.s., Klimentská 1216/46, 

110 02 Praha 1, CZ; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252299 
(151) 16.4.2020 
(180) 22.5.2029 
(210) 1088-2019 
(220) 22.5.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) EP ENERGY TRADING a.s., Klimentská 1216/46, 

110 02 Praha 1, CZ; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252300 
(151) 16.4.2020 
(180) 31.5.2029 
(210) 1174-2019 
(220) 31.5.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Interpolis, a.s., Dolná 6A, 974 01 Banská Bystri-

ca, SK; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252301 
(151) 16.4.2020 
(180) 18.6.2029 
(210) 1328-2019 
(220) 18.6.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Webglobe - Yegon, s. r. o., Stará Prievozská 2, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Nechala & Co. s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252302 
(151) 16.4.2020 
(180) 18.6.2029 
(210) 1332-2019 
(220) 18.6.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Webglobe - Yegon, s. r. o., Stará Prievozská 2, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Nechala & Co. s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 
 
 

(111) 252303 
(151) 16.4.2020 
(180) 19.6.2029 
(210) 1344-2019 
(220) 19.6.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Webglobe - Yegon, s. r. o., Stará Prievozská 2, 

821 09 Bratislava, SK; 
(740) Nechala & Co. s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252304 
(151) 16.4.2020 
(180) 13.8.2029 
(210) 1753-2019 
(220) 13.8.2019 
(310) 553936 
(320) 20.2.2019 
(330) CZ 
(442) 7.1.2020 
(732) Štros Agro, s.r.o., Býšť 59, 533 22 Býšť, CZ; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252305 
(151) 16.4.2020 
(180) 26.8.2029 
(210) 1834-2019 
(220) 26.8.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Havlíček Radek, Za Fořtem 45, 154 00 Praha 5 - 

Slivenec, CZ; 
(740) Pečený Petr, JUDr., Praha 1, Nové Město, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252306 
(151) 16.4.2020 
(180) 30.8.2029 
(210) 1887-2019 
(220) 30.8.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) NOK s. r. o., Ivánska cesta 16733/15, 821 04 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252307 
(151) 16.4.2020 
(180) 11.9.2029 
(210) 1976-2019 
(220) 11.9.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) ML Product s. r. o., Skladištná 5836, 984 01 Lu-

čenec, SK; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
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(111) 252308 
(151) 16.4.2020 
(180) 23.9.2029 
(210) 2070-2019 
(220) 23.9.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Doli-

na 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252309 
(151) 16.4.2020 
(180) 26.9.2029 
(210) 2093-2019 
(220) 26.9.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) ELITE Barber, a. s., Mierové nám. 38, 911 01 

Trenčín, SK; 
(740) MÚDRY advokátska kancelária s. r. o., Trenčín, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252310 
(151) 16.4.2020 
(180) 22.7.2029 
(210) 1595-2019 
(220) 22.7.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) GOLF PARK RAJEC, a.s., Bystrická 66, 015 01 

Rajec, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252311 
(151) 16.4.2020 
(180) 30.9.2029 
(210) 2121-2019 
(220) 30.9.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) SANAGRO a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252312 
(151) 16.4.2020 
(180) 28.9.2029 
(210) 2130-2019 
(220) 28.9.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 
 
 
 

(111) 252313 
(151) 16.4.2020 
(180) 2.10.2029 
(210) 2152-2019 
(220) 2.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábre- 

žie 10, 811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252314 
(151) 16.4.2020 
(180) 27.9.2029 
(210) 2109-2019 
(220) 27.9.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) BASF Corporation, 100 Park Avenue, Florham 

Park, New Jersey, US; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252315 
(151) 16.4.2020 
(180) 2.10.2029 
(210) 2153-2019 
(220) 2.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábre- 

žie 10, 811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252316 
(151) 16.4.2020 
(180) 2.10.2029 
(210) 2160-2019 
(220) 2.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) ESSOX FINANCE, s.r.o., Karadžičova 16, 821 01 

Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Nagyová Tenkač, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252317 
(151) 16.4.2020 
(180) 1.10.2029 
(210) 2162-2019 
(220) 1.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 

816 47 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: 16.4.2020 
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(111) 252318 
(151) 16.4.2020 
(180) 4.10.2029 
(210) 2219-2019 
(220) 4.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) PERRY s.r.o., Hollého 2220/7, 811 08 Bratisla-

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

šov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252319 
(151) 16.4.2020 
(180) 9.10.2029 
(210) 2269-2019 
(220) 9.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, 040 11 

Košice, SK; 
(740) Hrebenárová Iveta, JUDr., Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252320 
(151) 16.4.2020 
(180) 14.10.2029 
(210) 2305-2019 
(220) 14.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) LYRA CHOCOLATE s.r.o., Konečná 1077, 951 12 

Ivanka pri Nitre, SK; 
(740) Csenky Matej, JUDr., Trnava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252321 
(151) 16.4.2020 
(180) 8.10.2029 
(210) 2260-2019 
(220) 8.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Svítok Tomáš, Nová 37, 900 26 Slovenský Grob, 

SK; 
(740) Mikelka Tomáš, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252322 
(151) 16.4.2020 
(180) 17.10.2029 
(210) 2340-2019 
(220) 17.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Aktiff, s.r.o., Klimentská 1652/36, 110 00 Praha 1 

- Nové Město, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 
 
 
 

(111) 252323 
(151) 16.4.2020 
(180) 4.7.2028 
(210) 1519-2018 
(220) 4.7.2018 
(442) 7.1.2020 
(732) N M Rothschild & Sons Limited, New Court, St 

Swithin´s Lane, London EC4N 8AL, GB; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 16.4.2020 
 
 

(111) 252324 
(151) 17.4.2020 
(180) 27.2.2028 
(210) 1326-2019 
(220) 27.2.2008 
(442) 7.1.2020 
(646) 006705016, 27.02.2008 
(732) Rockstar, Inc., 4730 S. Fort Apache Road Suite 

300, Las Vegas Nevada 89147, US; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.4.2020 
 
 

(111) 252325 
(151) 17.4.2020 
(180) 19.11.2027 
(210) 1330-2019 
(220) 19.11.2007 
(442) 7.1.2020 
(646) 006448112, 19.11.2007 
(732) Weiner, Russell G., P.O. Box 27740, Las Vegas, 

NV 89126, US; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.4.2020 
 
 

(111) 252326 
(151) 17.4.2020 
(180) 1.7.2025 
(210) 1923-2019 
(220) 1.7.2015 
(442) 7.1.2020 
(641) 014322747, 01.07.2015 
(732) Solera Holdings, Inc., 1301 Solana Blvd., Bldg. 

#2 Suite 2100, Westlake TX 76262, US; 
(740) JUDr. Andrea Kůs Považanová, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.4.2020 
 
 

(111) 252327 
(151) 17.4.2020 
(180) 27.4.2028 
(210) 938-2018 
(220) 27.4.2018 
(442) 2.7.2018 
(732) Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská ces- 

ta 27/B, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 17.4.2020 
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(111) 252332 
(151) 22.4.2020 
(180) 6.3.2029 
(210) 484-2019 
(220) 6.3.2019 
(442) 6.5.2019 
(732) MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 22.4.2020 
 
 

(111) 252340 
(151) 22.4.2020 
(180) 31.1.2027 
(210) 200-2017 
(220) 31.1.2017 
(442) 3.7.2017 
(732) Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej 

republiky, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica, 
SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 22.4.2020 

 
 

(111) 252344 
(151) 24.4.2020 
(180) 9.11.2028 
(210) 2414-2018 
(220) 9.11.2018 
(442) 8.1.2019 
(732) PHARMADIS s.r.o., Vrbovská cesta 123, 921 01 

Piešťany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 24.4.2020 
 
 
 
 
 

(111) 252345 
(151) 28.4.2020 
(180) 1.10.2028 
(210) 2130-2018 
(220) 1.10.2018 
(442) 5.11.2018 
(732) PHARMADIS s.r.o., Vrbovská cesta 123, 921 01 

Piešťany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 28.4.2020 
 
 

(111) 252346 
(151) 6.5.2020 
(180) 11.10.2029 
(210) 2292-2019 
(220) 11.10.2019 
(442) 7.1.2020 
(732) Compass Europe s.r.o., Poľná 4, 903 01 Senec, 

SK; 
(740) Chmura Jozef, JUDr., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 6.5.2020 
 
 

(111) 252347 
(151) 14.5.2020 
(180) 9.7.2029 
(210) 1512-2019 
(220) 9.7.2019 
(442) 5.11.2019 
(732) Himi Yonathan-Dakar, Obchodná 19, 811 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁ-

RIA s.r.o., Trnava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 14.5.2020 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
1952-2015 252335 
  797-2017 252336 
1987-2017 252343 
2807-2017 252333 

2808-2017 252331 
2809-2017 252334 
1462-2018 252341 
1482-2018 252339 

1935-2018 252342 
2177-2018 252338 
2395-2018 252337 
2256-2019 252329 

2409-2019 252330 
2561-2019 252328 

 
 

(111) 252328 
(151) 20.4.2020 
(180) 15.11.2029 
(210) 2561-2019 
(220) 15.11.2019 
(442) 7.1.2020 

 11 (511) 1, 3, 5, 29, 30, 32, 41, 44 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 

poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ne-
spracované umelé živice, nespracované plasty; 
zmesi na hasenie požiarov a prevenciu proti požia-
rom; prípravky na kalenie a zváranie kovov; mate-
riály na činenie zvieracích koží a srsti kožiek; le-
pidlá pre priemysel; tmely a ostatné pastové výpl-
ňové materiály; kompost, hnoj, umelé hnojivá; bi-
ologické prípravky pre priemysel a vedu. 
3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky 
okrem prípravkov na starostlivosť o vlasy; nelieči-
vé prípravky na čistenie zubov; voňavkárske vý-
robky, esenciálne oleje; bieliace prípravky a pracie 
prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, od-
masťovanie a brúsenie. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prí-
pravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo 
zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; vý-
živové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obvä-
zový materiál; materiály na plombovanie zubov  
a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; príp-
ravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťaž-
ky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovo-
cie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; 
vajcia; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne 
výrobky; potravinárske oleje a tuky. 
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 ostatné zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; 
droždie, prášky do pečiva; soľ, koreniny, korenie, 
konzervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťo-
vé prísady; konzumný ľad. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; minerálne a sýte-
né vody; ovocné nápoje a džúsy; sirupy a iné neal-
koholické prípravky na výrobu nápojov. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; sta-
rostlivosť o hygienu a krásu ľudí (okrem starostli-
vosti súvisiacej s vlasmi a pokožkou hlavy) alebo 
zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke 
služby. 
 
 
 
 

(540) AXONIA 
(550) slovná 
(732) Axonia Pharma s.r.o., Kalinčiakova 10658/27, 

831 04 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.4.2020 
 
 

(111) 252329 
(151) 20.4.2020 
(180) 8.10.2029 
(210) 2256-2019 
(220) 8.10.2019 
(442) 7.1.2020 

 11 (511) 33, 35 
(511) 33 - Alkoholické nápoje (okrem piva); alkoholické 

výťažky z ovocia; alkoholické tresti; prípravky na 
výrobu alkoholických nápojov; víno; liehoviny; li-
kéry; destilované nápoje; aperitívy; koktaily; ener-
getické nápoje obsahujúce alkohol; rum. 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; sprostredkova-
nie obchodu s alkoholickými nápojmi pre tretie 
osoby; maloobchodné služby s alkoholickými ná-
pojmi okrem piva; veľkoobchodné služby s alko-
holickými nápojmi okrem piva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivomodrá 
(732) Palírna U Zeleného stromu a.s., Drážďanská 14/84, 

Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 20.4.2020 
 
 

(111) 252330 
(151) 21.4.2020 
(180) 23.10.2029 
(210) 2409-2019 
(220) 23.10.2019 
(310) 556285 
(320) 30.5.2019 
(330) CZ 
(442) 7.1.2020 
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 11 (511) 5 
(511) 5 - Tehotenské testy; ovulačné testy. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) PRIMEROS s.r.o., Římská 103/12, Vinohrady, 

120 00 Praha 2, CZ; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 21.4.2020 
 
 

(111) 252331 
(151) 22.4.2020 
(180) 29.11.2027 
(210) 2808-2017 
(220) 29.11.2017 
(442) 2.8.2018 

 11 (511) 3, 4, 5, 8, 16, 20, 21, 22, 27, 35, 39 
(511) 3 - Dezodoranty (parfuméria); osviežovače vzdu-

chu; bieliace prípravky a pracie prostriedky; príp-
ravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie; kozme-
tické prípravky (neliečivé); mydlá (neliečivé), príp-
ravky na čistenie zubov (neliečivé); avivážne príp-
ravky; antistatické prípravky na použitie v do-
mácnosti; predpieracie a namáčacie prípravky; vo-
ňavé vrecúška do bielizne; antiperspiranty (koz-
metické výrobky); prípravky na odstránenie hrdze; 
vosky na podlahy. 
4 - Sviečky a knôty na svietenie; parfumované 
sviečky; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie 
a viazanie prachu. 
5 - Dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie 
škodcov. 
8 - Žiletky, čepele holiacich nástrojov. 
16 - Písacie a kancelárske potreby (okrem nábyt-
ku); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť; štetce; plastové fólie a vrecká na balenie; 
štočky; nože na papier (kancelárske potreby); kan-
celárske sponky; puzdrá na pasy; dávkovače lepia-
cej pásky (kancelárske potreby); kancelárske štip-
ce; zošívačky (kancelárske potreby); vodové farby 
(akvarely); ceruzky; zoraďovače, šanony (na voľ-
né listy); držiaky na písacie potreby; pripináčiky; 
rysovacie uholníky, príložníky; tuš; kancelárske 
dierkovače; rysovacie kružidlá; korekčné laky 
(kancelárske potreby); tuhy do ceruziek (náplne); 
krieda na písanie; kancelárske štipce; rysovacie 
potreby; hroty pier; puzdrá na perá, peračníky; 
pomôcky na vymazávanie; gumy na gumovanie; 
dierovačky (kancelárske potreby); atramenty; pas-
telky; škatule s farbami (školské pomôcky); plnia-
ce perá; rysovacie pravítka; perá ( kancelárske po-
treby); guľôčky do guľôčkových pier; gumičky 
(kancelárske potreby); strúhadlá na ceruzky (elek-
trické aj neelektrické); uholníky na rysovanie; pí-
sacie nástroje; laminovačky na dokumenty (kance-
lárske potreby); zotierače tabúľ; tabule na zapi-
chovanie oznamov; korekčné pásky (kancelárske 
pomôcky). 
 
 

20 - Kúpeľňové zrkadlá. 
21 - Zubné kefky; koše pre domácnosť; špongie 
pre domácnosť; lapačky na muchy; plastové vedrá; 
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky; zásobníky 
na papierové utierky; záchodové kefy; špáradlá; 
dávkovače toaletného papiera; dávkovače mydla; 
prachovky na nábytok; prachovky; špongie na 
umývanie; lopatky so zmetáčikmi na omrvinky; 
drôtenky na čistenie; drôtenky na použitie v ku-
chyni; handry na umývanie dlážky; kefky na umý-
vanie riadu; gumové zvony na čistenie odpado-
vých potrubí; jednorazové taniere; zásobníky na 
kotúčový toaletný papier; žmýkačky na mopy; 
vedrá s košom na žmýkanie mopu; odpadkové ko-
še na papier; slamky na pitie; odličovacie pomôc-
ky; metly. 
22 - Špagáty. 
27 - Dverové rohožky; protišmykové rohože. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce; predvádzanie to-
varu. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 

(540) www.kamiko.sk 
(550) slovná 
(732) KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, 974 05 

Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 22.4.2020 
 
 

(111) 252333 
(151) 22.4.2020 
(180) 29.11.2027 
(210) 2807-2017 
(220) 29.11.2017 
(442) 2.8.2018 

 11 (511) 3, 4, 5, 8, 16, 20, 21, 22, 27, 35, 39 
(511) 3 - Dezodoranty (parfuméria); osviežovače vzdu-

chu; bieliace prípravky a pracie prostriedky; príp-
ravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie; kozme-
tické prípravky (neliečivé); mydlá (neliečivé), prí-
pravky na čistenie zubov (neliečivé); avivážne prí-
pravky; antistatické prípravky na použitie v do-
mácnosti; predpieracie a namáčacie prípravky; vo-
ňavé vrecúška do bielizne; antiperspiranty (koz-
metické výrobky); prípravky na odstránenie hrdze; 
vosky na podlahy. 
4 - Sviečky a knôty na svietenie; parfumované 
sviečky; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie 
a viazanie prachu. 
5 - Dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie 
škodcov. 
8 - Žiletky, čepele holiacich nástrojov. 
16 - Písacie a kancelárske potreby (okrem nábyt-
ku); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť; štetce; plastové fólie a vrecká na balenie; 
štočky; nože na papier (kancelárske potreby); kan-
celárske sponky; puzdrá na pasy; dávkovače lepia-
cej pásky (kancelárske potreby); kancelárske štip-
ce; zošívačky (kancelárske potreby); vodové farby 
(akvarely); ceruzky; zoraďovače, šanony (na voľ-
né listy); držiaky na písacie potreby; pripináčiky; 
rysovacie uholníky, príložníky; tuš; kancelárske 
dierkovače; rysovacie kružidlá; korekčné laky 
(kancelárske potreby); tuhy do ceruziek (náplne); 
krieda na písanie; kancelárske štipce; rysovacie  
 

http://www.kamiko.sk
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potreby; hroty pier; puzdrá na perá, peračníky; 
pomôcky na vymazávanie; gumy na gumovanie; 
dierovačky (kancelárske potreby); atramenty; pas-
telky; škatule s farbami (školské pomôcky); plnia-
ce perá; rysovacie pravítka; perá ( kancelárske po-
treby); guľôčky do guľôčkových pier; gumičky 
(kancelárske potreby); strúhadlá na ceruzky (elek-
trické aj neelektrické); uholníky na rysovanie; pí-
sacie nástroje; laminovačky na dokumenty (kance-
lárske potreby); zotierače tabúľ; tabule na zapi-
chovanie oznamov; korekčné pásky (kancelárske 
pomôcky). 
20 - Kúpeľňové zrkadlá. 
21 - Zubné kefky; koše pre domácnosť; špongie 
pre domácnosť; lapačky na muchy; plastové vedrá; 
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky; zásobníky 
na papierové utierky; záchodové kefy; špáradlá; 
dávkovače toaletného papiera; dávkovače mydla; 
prachovky na nábytok; prachovky; špongie na 
umývanie; lopatky so zmetáčikmi na omrvinky; 
drôtenky na čistenie; drôtenky na použitie v ku-
chyni; handry na umývanie dlážky; kefky na umý-
vanie riadu; gumové zvony na čistenie odpado-
vých potrubí; jednorazové taniere; zásobníky na 
kotúčový toaletný papier; žmýkačky na mopy; 
vedrá s košom na žmýkanie mopu; odpadkové ko-
še na papier; slamky na pitie; odličovacie pomôc-
ky; metly. 
22 - Špagáty. 
27 - Dverové rohožky; protišmykové rohože. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce; predvádzanie to-
varu. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá CMYK 0*30*100*0, RGB 255*185*0, oran-

žová CMYK 0*75*100*0, RGB 237*90*12, hne-
dá CMYK 27*100*100*35, RGB 136*24*17, 
modrá CMYK 100*75*0*0, RGB 0*79*158 

(732) KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, 974 05 
Banská Bystrica, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 22.4.2020 

 
 

(111) 252334 
(151) 22.4.2020 
(180) 29.11.2027 
(210) 2809-2017 
(220) 29.11.2017 
(442) 2.8.2018 

 11 (511) 3, 4, 5, 8, 16, 20, 21, 22, 27, 35, 39 
(511) 3 - Dezodoranty (parfuméria); osviežovače vzdu-

chu; bieliace prípravky a pracie prostriedky; príp-
ravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie; kozme-
tické prípravky (neliečivé); mydlá (neliečivé), príp-
ravky na čistenie zubov (neliečivé); avivážne príp-
ravky; antistatické prípravky na použitie v domác-
nosti; predpieracie a namáčacie prípravky; voňavé  
 

 vrecúška do bielizne; antiperspiranty (kozmetické 
výrobky); prípravky na odstránenie hrdze; vosky 
na podlahy. 
4 - Sviečky a knôty na svietenie; parfumované 
sviečky; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie 
a viazanie prachu. 
5 - Dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie 
škodcov. 
8 - Žiletky, čepele holiacich nástrojov. 
16 - Písacie a kancelárske potreby (okrem nábyt-
ku); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre do-
mácnosť; štetce; plastové fólie a vrecká na balenie; 
štočky; nože na papier (kancelárske potreby); kan-
celárske sponky; puzdrá na pasy; dávkovače lepia-
cej pásky (kancelárske potreby); kancelárske štip-
ce; zošívačky (kancelárske potreby); vodové farby 
(akvarely); ceruzky; zoraďovače, šanony (na voľ-
né listy); držiaky na písacie potreby; pripináčiky; 
rysovacie uholníky, príložníky; tuš; kancelárske 
dierkovače; rysovacie kružidlá; korekčné laky (kan-
celárske potreby); tuhy do ceruziek (náplne); krie-
da na písanie; kancelárske štipce; rysovacie potre-
by; hroty pier; puzdrá na perá, peračníky; pomôc-
ky na vymazávanie; gumy na gumovanie; diero-
vačky (kancelárske potreby); atramenty; pastelky; 
škatule s farbami (školské pomôcky); plniace perá; 
rysovacie pravítka; perá ( kancelárske potreby); 
guľôčky do guľôčkových pier; gumičky (kancelár-
ske potreby); strúhadlá na ceruzky (elektrické aj 
neelektrické); uholníky na rysovanie; písacie ná-
stroje; laminovačky na dokumenty (kancelárske 
potreby); zotierače tabúľ; tabule na zapichovanie 
oznamov; korekčné pásky (kancelárske pomôcky). 
20 - Kúpeľňové zrkadlá. 
21 - Zubné kefky; koše pre domácnosť; špongie 
pre domácnosť; lapačky na muchy; plastové vedrá; 
výrobky zo skla, porcelánu a keramiky; zásobníky 
na papierové utierky; záchodové kefy; špáradlá; 
dávkovače toaletného papiera; dávkovače mydla; 
prachovky na nábytok; prachovky; špongie na 
umývanie; lopatky so zmetáčikmi na omrvinky; 
drôtenky na čistenie; drôtenky na použitie v ku-
chyni; handry na umývanie dlážky; kefky na umý-
vanie riadu; gumové zvony na čistenie odpado-
vých potrubí; jednorazové taniere; zásobníky na 
kotúčový toaletný papier; žmýkačky na mopy; 
vedrá s košom na žmýkanie mopu; odpadkové ko-
še na papier; slamky na pitie; odličovacie pomôc-
ky; metly. 
22 - Špagáty. 
27 - Dverové rohožky; protišmykové rohože. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce; predvádzanie to-
varu. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; orga-
nizovanie ciest. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá CMYK 0*30*100*0, RGB 255*185*0, oran-

žová CMYK 0*75*100*0. RGB 237*90*12. hne-
dá CMYK 27*100*100*35, RGB 136*24*17, 
modrá CMYK 100*75*0*0, RGB 0*79*158 

(732) KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, 974 05 
Banská Bystrica, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 22.4.2020 

 
 

(111) 252335 
(151) 22.4.2020 
(180) 23.9.2025 
(210) 1952-2015 
(220) 23.9.2015 
(442) 7.1.2016 

 10 (511) 14, 26, 35 
(511) 14 - Ozdoby (drobná bižutéria alebo šperkové oz-

doby) na osobné použitie; ozdoby na obuv z dra-
hých kovov; ozdoby na odevy z drahých kovov; 
spony (šperky); náramky (klenotnícke výrobky); 
prívesky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (kle-
notnícke výrobky). 
26 - Ozdoby na textilné výrobky (galantéria); oz-
doby a spony na obuv nie z drahých kovov; ozdo-
by a spony na klobúky a čiapky, nie z drahých ko-
vov; opaskové spony; spony na remienky hodi-
niek; ozdoby a spony na náramky, prívesky, ná-
hrdelníky a zvončeky, nie z drahých kovov. 
35 - Maloobchodné služby s odevnými doplnkami 
a bižutériou objednávanými na dobierku; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvede-
nými v triede 14 a 26 tohto zoznamu; maloobchod-
né služby s odevmi, odevnými doplnkami a galan-
tériou prostredníctvom internetu; počítačové onli-
ne objednávkové služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Elitass s.r.o., Antona Bernoláka 507/3, 013 03 Va-

rín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 22.4.2020 
 
 

(111) 252336 
(151) 22.4.2020 
(180) 3.4.2027 
(210) 797-2017 
(220) 3.4.2017 
(442) 4.9.2017 

 11 (511) 8, 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42 
(511) 8 - Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný po-

hon); nožiarsky tovar a príbory; bodné a sečné 
zbrane; holiace nástroje. 
9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, ki-
nematografické, optické, signalizačné, 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 na nahrávanie, prenos a repro-
dukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
údajov, gramofónové platne; kompaktné disky, dis-
ky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov; 
mechanizmy mincových prístrojov; registračné pok-
ladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie 
údajov, počítače; počítačové programy; hasiace 
prístroje. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; spony na perá; ceruzky; brožúry; 
zošity; poznámkové zošity; katalógy; obaly na do-
klady; knihy; obaly (papiernický tovar); puzdrá na 
perá, perečníky; ťažidlo na papiere; dosky na spi-
sy; plniace perá; perá (kancelárske potreby); škol-
ské potreby (papiernický tovar); blahoprajné po-
hľadnice; poštové známky; ročenky; kalendáre; 
papierové alebo lepenkové krabice; stojany na 
perá a ceruzky; papierové alebo lepenkové obaly 
na fľaše; papierové servítky; grafické znaky; pa-
pierové alebo kartónové vývesné tabule; samolep-
ky (papiernický tovar); korekčné pásky (kancelár-
ske pomôcky); značkovacie perá (papiernický to-
var); obálky na dokumenty (papiernický tovar); 
tlačené poukážky; papierové stolové vlajky; papie-
rové trojcípe vlajočky. 
18 - Puzdrá na navštívenky; dáždniky; plecniaky; 
nákupné tašky; plážové tašky; cestovné tašky; kuf-
ríky; športové tašky; puzdrá na vizitky; menovky 
na batožinu. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hre-
bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem štetcov 
pre výtvarníkov; materiály na výrobu kief; čistiace 
potreby; sklo okrem stavebného (surovina alebo 
polotovar); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry, hračky; videohry; telocvičné a športové 
potreby; ozdoby na vianočné stromčeky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce. 
38 - Telekomunikačné služby. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kul-
túrna činnosť. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi sú-
visiaci výskum a projektovanie; priemyselné ana-
lýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, čierna 
(732) Turanský Tomáš, Ing., Hlavná 998, 900 31 Stupa-

va, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 22.4.2020 
 
 

(111) 252337 
(151) 22.4.2020 
(180) 8.11.2028 
(210) 2395-2018 
(220) 8.11.2018 
(442) 8.1.2019 

 11 (511) 4, 35, 39 
(511) 4 - Prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a via-

zanie prachu. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so 
všetkými druhmi olejov, mazadiel a mazacích tu-
kov; marketing; reklama; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; podpora predaja (pre 
tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby 
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); služby 
porovnávania cien; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; subdodávateľské služby (obchodné 
služby). 
39 - Doprava, balenie a skladovanie palív, moto-
rových palív, priemyselných olejov a tukov, moto-
rových olejov, mazacích tukov a potrieb pre moto-
ristov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, červená 
(732) OLEJÁRI, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská 

Bystrica, SK; 
(740) Markoffice, s. r..o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 22.4.2020 
 
 

(111) 252338 
(151) 22.4.2020 
(180) 8.10.2028 
(210) 2177-2018 
(220) 8.10.2018 
(310) 017885832 
(320) 9.4.2018 
(330) EM 
(442) 3.12.2018 

 11 (511) 1, 40 
(511) 1 - Biouhlík; biouhlíkový substrát. 

40 - Recyklácia odpadu; spracovanie odpadu (trans-
formácia); triedenie odpadu a recyklovateľného ma-
teriálu. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá, zelená, čierna 
(732) Zdroje Zeme a.s., Strojárenská 1, 900 27 Berno-

lákovo, SK; 
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 22.4.2020 
 
 

(111) 252339 
(151) 22.4.2020 
(180) 27.6.2028 
(210) 1482-2018 
(220) 27.6.2018 
(442) 8.1.2019 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); vyhľadá-

vanie sponzorov; obchodný manažment pre špor-
tovcov; optimalizácia internetových vyhľadávačov 
na podporu predaja; optimalizácia obchodovania 
na webových stránkach; obchodné sprostredkova-
teľské služby; obchodný manažment pre poskyto-
vateľov služieb na voľnej nohe; on line poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; podpora predaja tovarov 
a služieb sponzorovaním športových podujatí. 
41 - Telesná výchova; gymnastický výcvik; pos-
kytovanie športovísk; informácie o možnostiach 
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; služby poskytované prázdninovými 
tábormi (zábava); detské škôlky (vzdelávanie); or-
ganizovanie športových súťaží; požičiavanie špor-
tového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); 
tábory na športové sústredenia; koučovanie (ško-
lenie); prenájom športových plôch; služby osobných 
trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia. 

(540) motigo 
(550) slovná 
(732) Trosko Tomáš, Ing., Kukučínova 40, 831 03 Bra-

tislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 22.4.2020 
 
 

(111) 252341 
(151) 22.4.2020 
(180) 25.6.2028 
(210) 1462-2018 
(220) 25.6.2018 
(442) 1.3.2019 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Sekretárske služby; administratívne spraco-

vanie obchodných objednávok; aktualizácia a údrž-
ba údajov v počítačových databázach; externé ad-
ministratívne riadenie podnikov; fakturácie; plá-
novanie stretnutí (kancelárske práce); pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení ob-
chodných alebo priemyselných podnikov; posky- 
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 tovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podni-
kov; príprava miezd a výplatných listín; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; podávanie daňo-
vých priznaní; správa spotrebiteľských vernostných 
programov; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; 
pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa 
počítačových súborov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); informácie o výcho-
ve a vzdelávaní; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; orga-
nizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie tvorivých dielní (výučba); on line pos-
kytovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); odborné preškoľovanie; individuálne 
vyučovanie; vyučovanie; vzdelávanie; školenia. 
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; ana-
lýzy počítačových systémov; poskytovanie počíta-
čových technológií prostredníctvom internetu (cloud 
computing); digitalizácia dokumentov (skenovanie); 
zálohovanie údajov mimo pracoviska; inštalácia 
počítačového softvéru; prevod (konverzia) počíta-
čových programov alebo údajov (nie fyzický); ob-
novovanie počítačových databáz; počítačové pro-
gramovanie; poradenstvo v oblasti informačných 
technológií; poradenstvo v oblasti počítačových 
programov; poradenstvo v oblasti počítačových 
technológií; kódovanie údajov; poradenstvo v ob-
lasti telekomunikačných technológií; poradenstvo 
v oblasti ochrany údajov; poradenstvo v oblasti 
počítačovej bezpečnosti; poskytovanie informácií 
o počítačových technológiách a programovaní pros-
tredníctvom webových stránok; externé poskyto-
vanie služieb v oblasti informačných technológií; 
požičiavanie počítačového softvéru; monitorova-
nie počítačových systémov na zistenie neoprávne-
ného vstupu alebo zneužitia dát; monitorovanie 
počítačových systémov na zisťovanie porúch; pos-
kytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
návrh počítačových systémov; údržba počítačové-
ho softvéru; uchovávanie elektronických údajov; 
tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z we-
bových stránok pre tretie osoby (informačnotech-
nologické služby); tvorba a udržiavanie webových 
stránok (pre tretie osoby). 

(540) QI 
(550) slovná 
(732) QI GROUP a.s., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, CZ; 
(740) Advokátní kancelář Mgr. Pavel Waldhans, Brno, 

CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 22.4.2020 
 
 

(111) 252342 
(151) 22.4.2020 
(180) 3.9.2028 
(210) 1935-2018 
(220) 3.9.2018 
(442) 5.11.2018 

 11 (511) 3, 4, 5, 11, 16, 21, 32, 33, 34 
 
 
 

(511) 3 - Škrob na bielizeň (apretačný prípravok); myd-
lá; avivážne prípravky; mydlá na holenie; vatové 
tyčinky na kozmetické použitie; bieliace pracie 
prostriedky; ústne vody (nie na lekárske použitie); 
farby na vlasy; leštiace prípravky; leštiace prí-
pravky na nábytok a dlážku; prípravky na odstra-
ňovanie škvŕn; kozmetické krémy; prípravky na 
čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie na 
použitie vo výrobnom procese); odličovacie príp-
ravky; prípravky na čistenie zubov; prípravky na 
odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); 
čistiace prípravky; kozmetické pleťové vody; pra-
cie prostriedky; šampóny; prípravky na holenie; 
antiperspiranty (kozmetické výrobky); šampóny 
pre zvieratá chované v domácnosti (neliečivé toa-
letné prípravky); vody po holení; laky na vlasy; 
osviežovače vzduchu; umývacie prípravky na 
osobnú hygienu (deodoranty). 
4 - Sviečky (na svietenie). 
5 - Menštruačné tampóny; vložky na ochranu bie-
lizne (hygienické potreby); dezinfekčné mydlá. 
11 - Zapaľovače; žiarovky. 
16 - Papier; noviny; periodiká; písacie potreby; ba-
liaci papier; papierové vreckovky; lepidlá na kan-
celárske použitie alebo pre domácnosť; papierové 
servítky. 
21 - Handry na čistenie; špáradlá; špongie na 
umývanie; mopy; potreby pre domácnosť; zubné 
kefky; drôtenky na použitie v kuchyni; rukavice 
pre domácnosť. 
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje). 
33 - Destilované nápoje; víno; likéry; liehoviny. 
34 - Zápalky; cigarety. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna (C: 0; M: 0; Y: 0; K: 100); tmavo - červe-

ná (C: 0; M: 90; Y: 100; K: 80) 
(732) Delia potraviny, s.r.o., Švabinského 13, 851 01 

Bratislava, SK; 
(740) VIVID LEGAL, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 22.4.2020 
 
 

(111) 252343 
(151) 23.4.2020 
(180) 14.8.2027 
(210) 1987-2017 
(220) 14.8.2017 
(442) 4.4.2018 

 11 (511) 16 
(511) 16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potre-

by; fotografie; papiernický tovar, písacie a kance-
lárske potreby (okrem nábytku). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, sivá, biela, žltá, červená 
(732) GYNEX s.r.o., Na lánoch 10, 821 04 Bratislava, 

SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 

používanie ochrannej známky: 23.4.2020 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
    715 150133 
    717 150132 
  1714 113395 
  3148 150458 
21282 150127 
21800   92982 
22087B 154256B 
22158 113340 
23138 154503 
51315 164749 
51585 164725 
51664 164802 
56595 167421 
57175 168948 
57176 168964 
57177 169195 
57178 168949 
57181 169895 
57182 169343 
57183 169344 
57184 168945 
57365 168309 
57407 168560 
57408 168930 
57409 168559 
57421 168383 
57458 168498 
57492 168267 
57493 168268 
57494 168269 
57517 168348 
57518 168349 
57722 171427 
57792 168489 
57887 168630 
58577 170452 
58592 169821 
58642 169233 
59323 170198 
59397 169976 
59450 176688 
59451 175694 
59796 170787 
74972 120781 

1867-98 197259 
  439-99 194150 
      6-2000 195501 
  350-2000 196479 
  416-2000 195741 
  498-2000 196036 
  502-2000 195671 
  629-2000 202214 
  726-2000 213706 
  741-2000 196216 
  795-2000 197091 
  920-2000 196158 
  921-2000 196159 
  922-2000 196111 
  967-2000 196248 
1033-2000 197862 
1034-2000 197863 
1041-2000 193295 
1057-2000A 214060A 
1128-2000 196742 
1129-2000 196743 
1130-2000 196744 
1140-2000 197060 
1176-2000 196747 
1257-2000 196273 
1274-2000 215535 
1275-2000 196758 
1277-2000 223230 
1318-2000 196141 
1465-2000 206712 
1482-2000 196556 
1546-2000 196640 
1700-2000 197125 
1703-2000 196421 
1718-2000 196431 
1773-2000 197126 
1843-2000 196473 
1851-2000 197135 
1876-2000 196670 
2352-2000 197912 
2417-2000 197432 
2578-2000 199152 
2616-2000 198059 
3716-2000 198252 

2131-2005 214561 
1161-2009 227011 
1653-2009 228114 
  197-2010 228154 
  204-2010 230278 
  380-2010 229037 
  406-2010 228760 
  411-2010 228198 
  441-2010 228230 
  474-2010 228686 
  475-2010 228687 
  480-2010 229203 
  484-2010 228592 
  509-2010 228763 
  570-2010 228608 
  571-2010 228609 
  601-2010 228616 
  602-2010 228617 
  621-2010 228626 
  636-2010 228631 
  653-2010 228832 
  656-2010 229046 
  657-2010 229047 
  662-2010 229581 
  694-2010 228769 
  695-2010 228770 
  731-2010 228837 
  732-2010 228838 
  749-2010 229603 
  758-2010 229605 
  775-2010 228557 
  808-2010 228709 
  852-2010 228856 
  870-2010 229066 
  871-2010 228717 
  923-2010 229215 
  936-2010 230664 
  956-2010 229320 
  958-2010 233881 
  990-2010 228864 
  991-2010 229472 
1275-2010 229783 
1276-2010 229784 
1293-2010 230095 

1294-2010 230096 
1295-2010 230097 
1305-2010 230099 
1488-2010 229662 
1506-2010 229292 
1771-2010 230939 
1879-2010 230009 
5128-2010 231073 
5138-2010 228972 
5187-2010 228389 
5235-2010 229142 
5237-2010 228507 
5238-2010 228508 
5239-2010 228509 
5240-2010 228510 
5241-2010 228511 
5242-2010 228512 
5257-2010 228738 
5270-2010 228876 
5271-2010 228877 
5272-2010 228878 
5276-2010 228882 
5277-2010 228883 
5297-2010 228518 
5346-2010 228797 
5367-2010 228991 
5371-2010 230534 
5372-2010 229840 
5395-2010 229154 
5457-2010 229843 
5458-2010 229558 
5524-2010 229378 
5629-2010 229860 
5659-2010 230203 
5692-2010 229869 
5747-2010 229743 
5748-2010 229744 
5780-2010 230048 
5863-2010 230366 
  509-2011 232737 
  654-2015 243286 
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(111) 92982 
(151) 11.6.1930 
(156) 11.6.2020 
(180) 11.6.2030 
(210) 21800 
(220) 11.6.1930 

 7 (511) 34 
(511) 34 - Tabak na fajčenie a cigarety. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Philip Morris Products S. A., Quai Jeanrenaud 3, 

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

 
 

(111) 113340 
(151) 3.7.1920 
(156) 3.7.2020 
(180) 3.7.2030 
(210) 22158 
(220) 3.7.1920 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Posuvné krejóny (coulissean), puzdrá s ceruz-

kami obyčajnými, snímacími a farebnými, držadlá 
na perá, skrinky na farby, držadlá na perá s vlož-
kami,zasunovacie držadlá na skrytie pier a ce-
ruziek, peračníky, plniace perá (úplne zložené  
a rozobrané), puzdrá na plniace perá, klipsy na pl-
niace perá na nosenie týchto pier vo vrecku atď., 
napínače, škripce na kriedy, spájadlá na spojenie 
voľných listov, chránidlá na ceruzky všetkých 
druhov, písacie perá z drahocenných alebo oby-
čajných kovov na plniace perá, osušovače s pija-
kom, ceruzky presunovacie, penovce, ceruzky oby-
čajné, ceruzky obyčajné s posuvnou tuhou, vložky 
(obyčajné, snímacie, bridlicové a farebné v dreve  
a bez dreva pre mechanické držadlá), ceruzky fa-
rebné, ceruzky farebné s posuvnou tuhou, vitríny  
s tuhami, tuha, ceruzky snímacie, ceruzky sníma-
cie s posuvnou tuhou, kriedy na písanie, kreslenie 
a značkovanie v dreve, uhoľ rysovací, ceruzky 
bridlicové, ceruzky bridlicové s posuvnou tuhou, 
chemické papiere na rozmnožovanie, gumové pás-
ky, krúžky a tablety, guma na miesenie všetkých 
druhov, elastické tabuľky počítacie, zápisníky brid-
licové, obyčajné písacie perá, uhľový papier, guma 
stieracia všetkých druhov. 

(540) Koh-i-noor 
(550) slovná 
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. 

Gerstnera 3, 371 30 České Budějovice, CZ; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 

 

(111) 113395 
(151) 24.7.1940 
(156) 24.7.2020 
(180) 24.7.2030 
(210) 1714 
(220) 24.7.1940 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Ceruzky obyčajné, farebné a kopírovacie  

a kriedy bez dreva. 

(540) PROGRESSO 
(550) slovná 
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. 

Gerstnera 3, 371 30 České Budějovice, CZ; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 120781 
(151) 17.5.1910 
(156) 17.5.2020 
(180) 17.5.2030 
(210) 74972 
(220) 17.5.1910 

 7 (511) 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 

(510) Prikrývky hlavy, obuvnícky tovar, pančuchový to-
var, pletený tovar, odevné predmety, traky, ruka-
vice, osvetľovacie, vykurovacie a variace prístroje 
a náradie, štetiny, kefársky tovar, hrebene, špon-
gie, toaletné náčinie, hasiace prostriedky, tvrdiace 
a spájkovacie prostriedky, tesniace a upchávacie 
hmoty, prostriedky na ochranu tepla a izolačné 
prostriedky, azbestové výrobky, nožiarsky tovar, 
nástroje, drobný železiarsky tovar, zámočnícke  
a kováčske výrobky, zámky, kovania, reťaze, zvo-
ny, pozemné, vzdušné a vodné vozidlá, automobi-
ly, bicykle, príslušenstvá automobilov a bicyklov, 
časti vozidiel, kožušnícky tovar, špagátový tovar, 
siete, vypchávacie hmoty, vzácne kovy, tovar zo 
zlata, striebra, niklu a hliníka, tovar z nového 
striebra, británia a podobných kovových zliatin, 
pravé a nepravé šperky, leonský tovar, tovar z gu-
my a gumových náhradok na technické účely, ces-
tovné náčinie, tovar z dreva, kosti, korku, rohovi-
ny, korytnačiny, kostice, slonoviny, perlete, jantá-
ru, morskej peny, celuloidu a podobných látok, 
sústružnícke, rezbárske a košikárske výrobky, rá-
my na obrazy, fyzikálne, chemické, optické, geo-
detické, nautické, elektrotechnické, vážiace, ná-
vestné, kontrolné a fotografické prístroje, nástroje 
a náradie, meracie prístroje, stroje, časti strojov, 
hnacie remene, hadice, automaty, domáce a ku-
chynské náčinie, záhradné a hospodárske náradie, 
nábytok, zrkadlá, vankúšové výrobky, hudobné ná-
stroje, ich časti a struny, papier, lepenka, kartón, 
papierový tovar, tapety, fotografické a tlačiarenské 
výrobky, hnacie karty, štíty, písmena, štočky, ume-
lecké predmety, ozdobné šnúrky, stuhy, lemovací 
tovar, gombičky, čipky, výšivky, sedlársky, braš-
nársky a kožený tovar, čistiace a leštiace pros-
triedky, koberce, predložky, linoleum, voskové 
plátno, prikrývky, záclony, hodiny a časti hodín, 
tkané a úpletové látky, plsť. 

(540) DAIMLER 
(550) slovná 
(732) Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, DE; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 
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(111) 150127 
(151) 5.4.1950 
(156) 5.4.2020 
(180) 5.4.2030 
(210) 21282 
(220) 5.4.1950 

 7 (511) 28 
(511) 28 - Konštruktívne vyhotovené hračky. 

(540) MECCANO 
(550) slovná 
(732) MECCANO, société anonyme, 363 avenue Anto-

ine de Saint Exupéry, 62100 Calais, FR; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 150132 
(151) 3.5.1950 
(156) 3.5.2020 
(180) 3.5.2030 
(210) 717 
(220) 3.5.1950 

 7 (511) 13 
(511) 13 - Lovecké nábojnice a náboje. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Sellier & Bellot, a. s., Lidická 667, 258 13 Vla-

šim, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 150133 
(151) 3.5.1950 
(156) 3.5.2020 
(180) 3.5.2030 
(210) 715 
(220) 3.5.1950 

 7 (511) 13 
(511) 13 - Lovecké nábojnice a náboje. 
(540) 

  
(550) obrazová 

(732) Sellier & Bellot, a. s., Lidická 667, 258 13 Vla-
šim, CZ; 

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

 
 

(111) 150458 
(151) 4.11.1950 
(156) 4.11.2020 
(180) 4.11.2030 
(210) 3148 
(220) 4.11.1950 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Grafitové, snímacie, bridlicové a farebné ce-

ruzky a tuhy všetkých druhov, farebné kriedy 
všetkých druhov, mechanické ceruzky všetkých 
druhov a ostatné potreby na písanie a kreslenie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerst-

nera 3, 371 30 České Budějovice, CZ; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 154256B 
(151) 18.5.1960 
(156) 22.4.2020 
(180) 22.4.2030 
(210) 22087B 
(220) 22.4.1960 

 9 (511) 7 
(511) 7 - Grafické, tlačiarenské a iné rozmnožovacie 

stroje všetkých druhov, ich časti a príslušenstvo. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Koenig & Bauer Grafitec s.r.o., Opočenská 83, 

518 01 Dobruška, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(111) 154503 
(151) 22.12.1960 
(156) 19.10.2020 
(180) 19.10.2030 
(210) 23138 
(220) 19.10.1960 

 7 (511) 3, 5, 10, 32 
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne 

a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky; 
séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre le-
kárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky bak-
tericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné  
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 prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky na 
konzervovanie; prostriedky na ničenie škodcov  
a rastlín; čistiace prostriedky, liečebné mydlá; prí-
pravky posilňujúce a dietetické; prípravky na ošet-
rovanie zubov a ústnej dutiny; zubné výplne a pro-
tézy; náplasti, obväzový a šijací materiál pre chi-
rurgiu; diagnostiká; jedy a sýtené minerálne vody. 

(540) KINEDRYL 
(550) slovná 
(732) NOVENTES LIMITED, Avlonos, 1, Maria Hou- 

se, 1075 Nicosia, CY; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 164725 
(151) 10.3.1981 
(156) 21.3.2020 
(180) 21.3.2030 
(210) 51585 
(220) 21.3.1980 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, najmä liečivá na srdcový obeh. 

(540) RYTMONORM 
(550) slovná 
(732) Gerd Petrik, Via Collina 43, CH-6612 Ascona, CH; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 164749 
(151) 22.4.1981 
(156) 22.9.2019 
(180) 22.9.2029 
(210) 51315 
(220) 22.9.1979 

 7 (511) 29, 30, 32, 42 
(510) Služby reštauračné, poskytovanie rýchleho občer-

stvenia, ako je mäso, ryby, mlieko a mliečne vý-
robky, naložená zelenina, káva, čaj, kakao, cukor, 
chlieb, pečivo, zmrzlina, pivo, sirupy, minerálne 
vody a iné nealkoholické nápoje. 

(540) BURGER KING 
(550) slovná 
(732) Burger King Corporation, 5707 Blue Lagoon Dri-

ve, Miami, FL 33126, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 164802 
(151) 15.5.1981 
(156) 8.5.2020 
(180) 8.5.2030 
(210) 51664 
(220) 8.5.1980 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Potreby na písanie, kreslenie, maľovanie  

a modelovanie; ceruzky, farebné ceruzky a sníma-
cie ceruzky, tuhy do ceruziek, farebných ceruziek 
a snímacích ceruziek; stláčacie ceruzky, padacie 
ceruzky (verzatilky) a skrutkovacie ceruzky; gu-
ľôčkové perá, plstencové perá, vlákninové perá, 
náplne do guľôčkových pier a do vlákninových 
pier; kriedy na maľovanie, kreslenie a pre umel- 
 

 

 cov, učebné pomôcky (okrem prístrojov) OHP - 
príslušenstvo, totiž transparentné farebné fólie, od-
tláčacie písmená, antistatické šatky, šatky na čis-
tenie, ukazovadlá, kružidlá. 

(540) BOSS 
(550) slovná 
(732) Schwan-Stabilo Schwanhäusser GmbH & Co., 

Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg, DE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 167421 
(151) 23.10.1989 
(156) 10.10.2019 
(180) 10.10.2029 
(210) 56595 
(220) 10.10.1989 

 7 (511) 15 
(511) 15 - Hudobné nástroje dychové a bicie, ich sú-

čiastky a príslušenstvá. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) AMATI - Denak, s. r. o., Dukelská 44, 358 25 

Kraslice, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 168267 
(151) 30.4.1991 
(156) 14.5.2020 
(180) 14.5.2030 
(210) 57492 
(220) 14.5.1990 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Prístroje používané v spojení so spracováva-

ním, záznamom, reprodukciou, prenosom a prí-
jmom elektronických signálov; integrované obvo-
dy; vopred nahraté magnetofónové pásky; vopred 
nahraté videodisky; kinematografické filmy; napá-
jacie zdroje a vyrovnávacie a testovacie zariadenie 
na elektronické prístroje. 

(540) DOLBY 
(550) slovná 
(732) Dolby Laboratories Licensing Corporation, spo-

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York, 
San Francisco, California, US; 

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



222 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

(111) 168268 
(151) 30.4.1991 
(156) 14.5.2020 
(180) 14.5.2030 
(210) 57493 
(220) 14.5.1990 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Prístroje používané v spojení so spracováva-

ním, záznamom, reprodukciou, prenosom a príj-
mom elektronických signálov; vopred nahraté mag-
netofónové pásky; vopred nahraté videodisky; ki-
nematografické filmy; napájacie zdroje. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Dolby Laboratories Licensing Corporation, spo-

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York, 
San Francisco, California, US; 

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

(111) 168269 
(151) 30.4.1991 
(156) 14.5.2020 
(180) 14.5.2030 
(210) 57494 
(220) 14.5.1990 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Prístroje používané v spojení so spracováva-

ním, záznamom, reprodukciou, prenosom a príj-
mom elektronických signálov; integrované obvo-
dy; vopred nahraté magnetofónové pásky; vopred 
nahraté videodisky; kinematografické filmy; na-
pájacie zdroje a vyrovnávacie a testovacie zaria-
denie na elektronické prístroje. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Dolby Laboratories Licensing Corporation, spo-

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York, 
San Francisco, California, US; 

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

(111) 168309 
(151) 15.5.1991 
(156) 23.4.2020 
(180) 23.4.2030 
(210) 57365 
(220) 23.4.1990 

 7 (511) 39 
(511) 39 - Požičiavanie vozidiel a ich prenájom formou 

lízingu. 

(540) ALAMO 
(550) slovná 

(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC, a De-
laware limited liability company, 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, US; 

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

(111) 168348 
(151) 28.5.1991 
(156) 17.5.2020 
(180) 17.5.2030 
(210) 57517 
(220) 17.5.1990 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra-

votnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; 
náplasti, obväzový materiál; hmoty určené na 
plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezin-
fekčné prostriedky; prostriedky na hubenie rastlin-
ných a živočíšnych škodcov; fungicídy, herbicídy. 

(540) ZOLOFT 
(550) slovná 
(732) Pfizer Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, New York, N.Y., US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 168349 
(151) 28.5.1991 
(156) 17.5.2020 
(180) 17.5.2030 
(210) 57518 
(220) 17.5.1990 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra-

votnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých, 
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na 
plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dezin-
fekčné prostriedky, prostriedky na hubenie rastlin-
ných a živočíšnych škodcov, fungicídy, herbicídy. 

(540) DECTOMAX 
(550) slovná 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 168383 
(151) 13.6.1991 
(156) 3.5.2020 
(180) 3.5.2030 
(210) 57421 
(220) 3.5.1990 

 7 (511) 14, 18, 24 
(510) Ozdobné predmety z drahých kovov, bižutéria  

z bežných kovov, hodiny, kufre, aktovky, kabelky 
a tašky, cestovné tašky, vaky a mešce, príručná ba-
tožina, peňaženky a náprsné tašky, dáždniky, re-
mene, prikrývky, obrusy, obliečky na periny a van-
kúše, uteráky froté, rukavice a iný textilný tovar  
v triede 24. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
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(732) Esprit International, spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu California, 1370 Broadway, New 
York, New York, US; 

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

(111) 168489 
(151) 27.8.1991 
(156) 20.6.2020 
(180) 20.6.2030 
(210) 57792 
(220) 20.6.1990 

 7 (511) 42 
(511) 42 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 

priemyselných farieb a ich výrob; vykonávanie 
analýz a technické informácie na úseku priemy-
selných farieb. 

(540) TINTEX 
(550) slovná 
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 

B. V., Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NL; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 168498 
(151) 27.8.1991 
(156) 8.5.2020 
(180) 8.5.2030 
(210) 57458 
(220) 8.5.1990 

 7 (511) 18, 25 
(510) Koža a imitácia kože, výrobky z týchto materiá-

lov, aktovky, tašky, kabely, vaky, batožina, kufre, 
príručná batožina, batohy, peňaženky a iné puzdrá, 
odevy vrátane obuvi, topánky a domáca obuv, 
gumová obuv, športová obuv vrátane obuvi na 
bejzbal a basketbal, turistická pracovná obuv, 
obuv na hádzanú, box, horolezectvo, kožená obuv, 
obuv do dažďa, obuv do arktických podmienok, 
obuv na golf, sandále, papuče, prezuvky, odevy 
pre pánov, školské uniformy, pracovné odevy, ode-
vy do dažďa, paletá, kúpacie čiapky, športové uni-
formy, pletený tovar, pančuchy, rukavice, šatky, 
šály, gamaše, klobúky a čiapky, nočné čapice. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) HS (Hwa Seung) Corporation, 410-1, Samrak-Dong, 

Sasang-Gu, Busan, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 168559 
(151) 29.8.1991 
(156) 28.4.2020 
(180) 28.4.2030 
(210) 57409 
(220) 28.4.1990 

 7 (511) 12, 16, 25, 28, 38, 39 
(510) Vozidlá, zariadenia a prístroje na prepravu po ze-

mi, po vode a vo vzduchu, časti týchto zariadení, 
vybavenie týchto zariadení (pokiaľ patria do tr. 12). 
Papier a papierový tovar, lepenka a tovar z kartó-
nu, tlačoviny, noviny, brožúry, periodiká a knihy, 
materiál na viazanie kníh, nálepky, tlačivá, foto-
grafie, adhezívne materiály, materiály pre malia-
rov, maliarske štetce, písacie stroje a vybavenie 
kancelárií (okrem nábytku), učebnice a materiály 
na výučbu (okrem prístrojov), hracie karty, tlačia-
renské písmo, tlačiarenské štočky, stereotypy a šab-
lóny, plastické obaly (nezahrnuté do iných tried). 
Uniformy, klobúky, pletený tovar, trikotový tovar, 
pančuchy, rukavice, oblečenie, obuv do spoločnos-
ti, na vychádzky a na odpočinok. Hry a hračky, za-
riadenia na hry. Služby týkajúce sa prenosu odka-
zov, listov, tlačív a iných textov telexom, telefó-
nom, elektronickými a inými prostriedkami. Služ-
by týkajúce sa prepravy listov, tlačív, oznámení, 
tlačovín a ostatného tovaru a predmetov rôznymi 
prostriedkami prepravy vrátane služieb pri sklado-
vaní, balení a doprave. 

(540) UPS 
(550) slovná 
(732) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 

INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, 55 Glenlake Parkway, N. E., Atlanta, 
Georgia 30328, US; 

 
 

(111) 168560 
(151) 29.8.1991 
(156) 28.4.2020 
(180) 28.4.2030 
(210) 57407 
(220) 28.4.1990 

 7 (511) 12, 16, 25, 28, 38, 39 
(510) Vozidlá, zariadenia a prístroje na prepravu po ze-

mi, po vode a vo vzduchu, časti týchto zariadení, 
vybavenie týchto zariadení (pokiaľ patria do tr. 12). 
Papier a papierový tovar, lepenka a tovar z kartó-
nu, tlačoviny, noviny, brožúry, periodiká a knihy, 
materiál na viazanie kníh, nálepky, tlačivá, foto-
grafie, adhezívne materiály, materiály pre malia-
rov, maliarske štetce, písacie stroje a vybavenie 
kancelárií (okrem nábytku), učebnice a materiály 
na výučbu (okrem prístrojov), hracie karty, tlačia-
renské písmo, tlačiarenské štočky, stereotypy a šab-
lóny, plastické obaly (nezahrnuté do iných tried). 
Uniformy, klobúky, pletený tovar, trikotový tovar, 
pančuchy, rukavice, oblečenie, obuv do spoločnos-
ti, na vychádzky a na odpočinok. Hry a hračky, za-
riadenia na hry. Služby týkajúce sa prenosu odka-
zov, listov, tlačív a iných textov telexom, telefó-
nom, elektronickými a inými prostriedkami. Služ-
by týkajúce sa prepravy listov, tlačív, oznámení, 
tlačovín a ostatného tovaru a predmetov rôznymi 
prostriedkami prepravy vrátane služieb pri sklado-
vaní, balení a doprave. 

 
 



224 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 

INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, 55 Glenlake Parkway, N. E., Atlanta, 
Georgia 30328, US; 

 
 

(111) 168630 
(151) 18.9.1991 
(156) 29.6.2020 
(180) 29.6.2030 
(210) 57887 
(220) 29.6.1990 

 7 (511) 1, 17 
(510) Nespracované syntetické živice. Plastické hmoty 

vo forme listov (netextilných), blokov, tyčiniek, 
rúrok, fólií, tvarovaných častí, všetko na použitie 
vo výrobe, plastické hmoty fóliové na iné účely, 
lisované penové výrobky zo syntetickej živice. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima, Kita-

ku, Osaka, JP; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 168930 
(151) 6.12.1991 
(156) 28.4.2020 
(180) 28.4.2030 
(210) 57408 
(220) 28.4.1990 

 7 (511) 12, 16, 25, 28, 38, 39 
(510) Vozidlá, zariadenia a prístroje na prepravu po ze-

mi, po vode a vo vzduchu, časti týchto zariadení, 
vybavenie týchto zariadení (pokiaľ patria do tr. 12). 
Papier a papierový tovar, lepenka a tovar z kartó-
nu, tlačoviny, noviny, brožúry, periodiká a knihy, 
materiál na viazanie kníh, nálepky, tlačivá, foto-
grafie, adhezívne materiály, materiály pre malia-
rov, maliarske štetce, písacie stroje a vybavenie 
kancelárií (okrem nábytku), učebnice a materiály 
na výučbu (okrem prístrojov), hracie karty, tlačia-
renské písmo, tlačiarenské štočky, stereotypy a šab-
lóny, plastické obaly (nezahrnuté do iných tried). 
Uniformy, klobúky, pletený tovar, trikotový tovar, 
pančuchy, rukavice, oblečenie, obuv do spoločnos-
ti, na vychádzky a na odpočinok. Hry a hračky, za-
riadenia na hry. Služby týkajúce sa prenosu odka-
zov, listov, tlačív a iných textov telexom, telefónom, 
 

 elektronickými a inými prostriedkami. Služby tý-
kajúce sa prepravy listov, tlačív, oznámení, tla-
čovín a ostatného tovaru a predmetov rôznymi 
prostriedkami prepravy vrátane služieb pri skla-
dovaní, balení a doprave. 

(540) UNITED PARCEL SERVICE 
(550) slovná 
(732) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 

INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, 55 Glenlake Parkway, N. E., Atlanta, 
Georgia 30328, US; 

 
 

(111) 168945 
(151) 9.12.1991 
(156) 22.3.2020 
(180) 22.3.2030 
(210) 57184 
(220) 22.3.1990 

 7 (511) 28 
(511) 28 - Hračky, hry a veci na hranie. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa zá-

konov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Is-
land, US; 

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

(111) 168948 
(151) 9.12.1991 
(156) 22.3.2020 
(180) 22.3.2030 
(210) 57175 
(220) 22.3.1990 

 7 (511) 28 
(511) 28 - Hračky, hry a veci na hranie. 

(540) ACTION FORCE 
(550) slovná 
(732) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa zá-

konov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Is-
land, US; 

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

(111) 168949 
(151) 9.12.1991 
(156) 22.3.2020 
(180) 22.3.2030 
(210) 57178 
(220) 22.3.1990 

 7 (511) 28 
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(511) 28 - Hračky, hry a veci na hranie. 

(540) THE TRANSFORMERS 
(550) slovná 
(732) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa zá-

konov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Is-
land, US; 

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

(111) 168964 
(151) 9.12.1991 
(156) 22.3.2020 
(180) 22.3.2030 
(210) 57176 
(220) 22.3.1990 

 7 (511) 28 
(511) 28 - Hračky, hry a veci na hranie. 

(540) HASBRO 
(550) slovná 
(732) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa zá-

konov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Is-
land, US; 

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

(111) 169195 
(151) 31.1.1992 
(156) 22.3.2020 
(180) 22.3.2030 
(210) 57177 
(220) 22.3.1990 

 7 (511) 28 
(511) 28 - Hračky, hry a veci na hranie. 

(540) G. I. JOE 
(550) slovná 
(732) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa zá-

konov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Is-
land, US; 

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

(111) 169233 
(151) 29.2.1992 
(156) 19.9.2020 
(180) 19.9.2030 
(210) 58642 
(220) 19.9.1990 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Bieliace prípravky a iné prostriedky na použi-

tie pri praní; čistiace, leštiace, pracie a brúsne 
prípravky, prípravky na odstraňovanie škvŕn, 
prípravky na odstraňovanie náterov, odlakovače, 
mydlá, detergenty, vosky, prípravky charakteru 
voskov na aplikáciu na upravené povrchy, príp-
ravky na odstraňovanie voskov, leštidlá na obuv, 
krémy na obuv, čistiace prostriedky na obuv. 

(540) SHOUT 
(550) slovná 
(732) S. C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 

Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 169343 
(151) 26.2.1992 
(156) 22.3.2020 
(180) 22.3.2030 
(210) 57182 
(220) 22.3.1990 

 7 (511) 28 
(511) 28 - Hračky, hry a veci na hranie. 

(540) MY LITTLE PONY 
(550) slovná 
(732) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa zá-

konov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Is-
land, US; 

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

(111) 169344 
(151) 26.2.1992 
(156) 22.3.2020 
(180) 22.3.2030 
(210) 57183 
(220) 22.3.1990 

 7 (511) 28 
(511) 28 - Hračky, hry a veci na hranie. 

(540) MB - MILTON BRADLEY 
(550) slovná 
(732) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa zá-

konov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Is-
land, US; 

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

(111) 169821 
(151) 27.4.1992 
(156) 13.9.2020 
(180) 13.9.2030 
(210) 58592 
(220) 13.9.1990 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Čerstvé morské produkty; ryby spracované 

ako náhrada mäsa iných morských živočíchov na 
výrobu kulinárskych špecialít; spracované ryby; 
imitácie morských produktov. 

(540) LOUIS KEMP SEAFOOD CO. 
(550) slovná 
(732) Trident Seafoods Corporation, 5303 Shilshole 

Avenue NW, Seattle, Washington 98107, US; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 169895 
(151) 30.4.1992 
(156) 22.3.2020 
(180) 22.3.2030 
(210) 57181 
(220) 22.3.1990 

 7 (511) 28 
(511) 28 - Hračky, hry a veci na hranie. 
(540) 

  
(550) obrazová 
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(732) HASBRO, INC., spoločnosť zriadená podľa zá-
konov štátu Rhode Island, Pawtucket, Rhode Is-
land, US; 

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

(111) 169976 
(151) 13.5.1992 
(156) 20.11.2020 
(180) 20.11.2030 
(210) 59397 
(220) 20.11.1990 

 7 (511) 9, 42 
(510) Elektronické výrobky a súčiastky, najmä polovo-

diče, integrované obvody, mikroprocesory, pa-
mäte s predzáznamami a nespojité súčiastky, pa-
sívne súčiastky, najmä kondenzátory, rezistory  
a elektromechanické zariadenie, najmä potenci-
ometre, konektory s relé; mikroprocesorové sys-
témy pozostávajúce z klávesníc, tlačiarní, moni-
torov a trvalých pamäťových jednotiek; prídavné 
vybavenie osobných počítačov: spojovacie káble, 
joysticky, prepojovacie jednotky (informácie); 
súradnicové zapisovače; modemy; terminály, po-
čítačové programy, nenahrané počítačové pásky 
a diskety, disketové mechanizmy, stojany špe-
ciálne konštruované na počítače; služby pri dis-
tribúcii a v maloobchode, najmä v oblasti elek-
tronických výrobkov a súčiastok počítačov, počí-
tačových systémov, periférnych počítačových za-
riadení; výskum a vývoj najmä v oblasti zákaz-
kových počítačov, najmä konštrukcia zákazko-
vých ovládacích stanovíšť, zostavovanie súborov 
softvéru podľa individuálnych potrieb zákazní-
kov, najmä v odbore počítačov vrátane systémo-
vých vyhodnocovaní, overovanie softvéru a testo-
vanie počítačových programov, súčiastok a sys-
témov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Arrow Electronics Inc., 9201 East Dry Creek 

Road, Centennial, Colorado 80112, US; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 170198 
(151) 30.5.1992 
(156) 13.11.2020 
(180) 13.11.2030 
(210) 59323 
(220) 13.11.1990 

 7 (511) 9, 42 
(510) Elektronické výrobky a súčiastky, najmä polovo-

diče, integrované obvody, mikroprocesory, pamäte 
s predzáznamami a nespojité súčiastky, pasívne 
súčiastky, najmä kondenzátory, rezistory a elek-
tromechanické zariadenie, najmä potenciometre, 
konektory s relé; mikroprocesorové systémy po-
zostávajúce z klávesníc, tlačiarní, monitorov a tr-
valých pamäťových jednotiek; prídavné vybavenie 
osobných počítačov: spojovacie káble, joysticky, 
prepojovacie jednotky (informácie); súradnicové  
 

 zapisovače; modemy; terminály, počítačové pro-
gramy, nenahrané počítačové pásky a diskety, dis-
ketové mechanizmy, stojany špeciálne konštruo-
vané na počítače; služby pri distribúcii a v malo-
obchode, najmä v oblasti elektronických výrobkov 
a súčiastok počítačov, počítačových systémov, pe-
riférnych počítačových zariadení; výskum a vývoj 
najmä v oblasti zákazkových počítačov, najmä 
konštrukcia zákazkových ovládacích stanovíšť, 
zostavovanie súborov softvéru podľa individuál-
nych potrieb zákazníkov, najmä v odbore počíta-
čov vrátane systémových vyhodnocovaní, overo-
vanie softvéru a testovanie počítačových progra-
mov, súčiastok a systémov. 

(540) ARROW 
(550) slovná 
(732) Arrow Electronics Inc., 9201 East Dry Creek 

Road, Centennial, Colorado 80112, US; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 170452 
(151) 23.6.1992 
(156) 12.9.2020 
(180) 12.9.2030 
(210) 58577 
(220) 12.9.1990 

 7 (511) 16, 36 
(510) Tlačoviny a publikácie, obchod s nehnuteľnosťa-

mi, zjednávanie hypoték, poisťovacie služby a fi-
nančné služby spojené s uvedenou činnosťou. 

(540) CENTURY 21 
(550) slovná 
(732) Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 

Madison, New Jersey 07940, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 170787 
(151) 15.7.1992 
(156) 20.12.2020 
(180) 20.12.2030 
(210) 59796 
(220) 20.12.1990 

 7 (511) 28 
(511) 28 - Stolové hry. 

(540) MONOPOLY 
(550) slovná 
(732) Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket, 

Rhode Island 02862-1059, US; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 171427 
(151) 30.9.1992 
(156) 8.6.2020 
(180) 8.6.2030 
(210) 57722 
(220) 8.6.1990 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Sódová voda. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) VITAR, spol. s r. o., tř. Tomáše Bati 385, 763 02 

Zlín, CZ; 
(740) Miklová Lucie, JUDr., Vrútky, SK; 

 
 

(111) 175694 
(151) 18.9.1995 
(156) 26.11.2020 
(180) 26.11.2030 
(210) 59451 
(220) 26.11.1990 
(450) 6.12.1995 

 7 (511) 9, 16, 40, 41, 42 
(510) Ozvučené magnetofónové kazety, kompaktné dis-

ky, videokazety a videodisky; zaznamenávanie zvu-
kových a obrazových záznamov rôznych technic-
kých vytvorení; získavanie autorských práv, práv 
výkonných umelcov a práv výrobcov zvukových  
a obrazových záznamov, uskutočňovanie alebo spros-
tredkovanie prevodov týchto práv na všetky druhy 
použitia takýchto záznamov; vydávanie publikácií 
obsahujúcich hudobné diela s textom či bez textu, 
literárnych, vedeckých a umeleckých z odboru 
hudby a odborov s ňou súvisiacich, získavanie vy-
davateľských práv k týmto dielam, uskutočňova-
nie a sprostredkovanie týchto práv. 

(540) SUPRAPHONET 
(550) slovná 
(732) SUPRAPHON, a. s., Palackého 740/1, 112 99 Pra-

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

 
 

(111) 176688 
(151) 12.3.1996 
(156) 26.11.2020 
(180) 26.11.2030 
(210) 59450 
(220) 26.11.1990 
(450) 5.6.1996 

 7 (511) 9, 16, 40, 41, 42 
(510) Ozvučené magnetofónové kazety, kompaktné dis-

ky, videokazety a videodisky; zaznamenávanie 
zvukových a obrazových záznamov rôznych tech-
nických vytvorení. Získavanie autorských práv, 
práv výkonných umelcov a práv výrobcov zvuko-
vých a obrazových záznamov, uskutočňovanie 
alebo sprostredkovanie prevodov týchto práv na 
všetky druhy použitia takýchto záznamov. Vydá-
vanie publikácií obsahujúcich hudobné diela s tex-
tom či bez textu, literárnych, vedeckých a umelec-
kých z odboru hudby a odborov s ňou súvisiacich, 
získavanie vydavateľských práv k týmto dielam, 
uskutočňovanie a sprostredkovanie týchto práv. 

 
 

(540) ESTA 
(550) slovná 
(732) SUPRAPHON, a. s., Palackého 740/1, 112 99 Pra-

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

 
 

(111) 193295 
(151) 15.12.2000 
(156) 6.4.2020 
(180) 6.4.2030 
(210) 1041-2000 
(220) 6.4.2000 
(442) 12.9.2000 
(450) 12.3.2001 

 7 (511) 11, 19 
(511) 11 - Zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia. 

19 - Dlaždice, obkladačky stavebné (nekovové), 
mozaiky (stavebníctvo). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, modrá 
(732) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 194150 
(151) 12.2.2001 
(156) 28.4.2020 
(180) 28.4.2030 
(210) 439-99 
(220) 28.4.2000 
(442) 7.11.2000 
(450) 10.5.2001 

 7 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Káva. 

35 - Reklama. 
39 - Balenie tovaru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, žltá, červená, čierna 
(732) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
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(111) 195501 
(151) 15.6.2001 
(156) 4.1.2020 
(180) 4.1.2030 
(210) 6-2000 
(220) 4.1.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 16, 37, 41, 42 
(511) 16 - Tlačoviny, knihy. 

37 - Montážne a inštalačné služby. 
41 - Vydavateľská činnosť patriaca do tejto triedy. 
42 - Poradenstvo v oblasti tipovania, revízie, pre-
hliadky a skúšky vyhradených zariadení. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(732) Lauro Ján, Gorkého 14, 962 32 Sliač, SK; 

 
 

(111) 195671 
(151) 18.6.2001 
(156) 22.2.2020 
(180) 22.2.2030 
(210) 502-2000 
(220) 22.2.2000 
(442) 12.3.2001 
(450) 11.9.2001 

 7 (511) 6, 19, 37 
(511) 6 - Konštrukcie kovové stavebné, kovové stavebné 

dielce, kovové výstuže. 
19 - Stavebné debnenia, nekovové stavebné mate-
riály, stavebné drevo, vápno, mletý vápenec, vá-
penný hydrát. 
37 - Prenájom stavebných strojov, zariadení a sta-
vebných dopravných prostriedkov, stavebníctvo, 
stavebný dozor, sprostredkovanie činností v sta-
vebníctve, práce vykonané banským spôsobom. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavozelená, zlatá, biela, čierna 
(732) COMBIN Banská Štiavnica, spol. s r. o., Ky-

sihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, SK; 
 
 

(111) 195741 
(151) 19.6.2001 
(156) 14.2.2020 
(180) 14.2.2030 
(210) 416-2000 
(220) 14.2.2000 
(442) 12.3.2001 
 

(450) 11.9.2001 
 7 (511) 39, 41, 42 

(511) 39 - Turistické kancelárie s výnimkou poskytujú-
cich rezerváciu hotelového ubytovania; sprevá-
dzanie turistov; prenájom automobilov; organizo-
vanie okružných výletov; turistické prehliadky; 
prenájom vozidiel; služby v doprave a preprave; 
organizovanie ciest; rezervácia miesteniek; spro-
stredkovanie prepravy; informácie o preprave. 
41 - Služby pre oddych a rekreáciu; prevádzkova-
nie športových zariadení; informácie o možnos-
tiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zába-
vy; kluby zdravia (služby); služby prázdninových 
táborov (zábava); informácie o možnostiach rekre-
ácie; požičiavanie športového náradia s výnimkou 
dopravných prostriedkov; služby kempingov. 
42 - Motelové služby; prenájom turistických sta-
nov; prevádzkovanie hotelového ubytovania; uby-
tovacie kancelárie (hotely, penzióny); prevádzko-
vanie kempingov; poskytovanie prechodného uby-
tovania; prenajímanie a prechodné ubytovanie; tu-
ristické ubytovne; rezervácia penziónov; rezervá-
cia hotelov; ubytovacie služby prázdninových tá-
borov; rezervácia prechodného ubytovania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Seneca Tours, s. r. o., Lichnerova 40, 903 01 Se-

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

 
 

(111) 196036 
(151) 12.7.2001 
(156) 22.2.2020 
(180) 22.2.2030 
(210) 498-2000 
(220) 22.2.2000 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne a sódové vody, ovocné džúsy a iné 

nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov. 

(540) AMITA 
(550) slovná 
(732) COCA-COLA HBC SERVICES MEPE, 9, Fra-

goklissias Str., 151 25 Maroussi, Athens, GR; 
 
 

(111) 196111 
(151) 16.7.2001 
(156) 27.3.2020 
(180) 27.3.2030 
(210) 922-2000 
(220) 27.3.2000 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 9, 38 
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(511) 9 - Elektronické časopisy, elektronické periodiká 
a knihy v elektronickej podobe na nosičoch všet-
kých druhov. 
38 - Šírenie elektronických časopisov, elektro-
nických periodík a kníh v elektronickej podobe 
prostredníctvom počítačovej siete. 

(540) FRAGMENT 
(550) slovná 
(732) Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 

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

 
 

(111) 196141 
(151) 16.7.2001 
(156) 2.5.2020 
(180) 2.5.2030 
(210) 1318-2000 
(220) 2.5.2000 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 3, 25, 35, 39 
(511) 3 - Bieliace prípravky a iné látky na čistenie bie-

lizne a šatstva patriace do triedy 3, čistiace príp-
ravky, leštiace prípravky, pracie prípravky, brúsne 
prípravky, mydlá, voňavkárske výrobky, oleje do 
parfumov a vôní, oleje na toaletné účely, oleje na 
kozmetické účely, éterické esenciálne oleje, koz-
metické prípravky, vlasové vody, prípravky na čis-
tenie zubov, bieliace prípravky na kozmetické úče-
ly. 
25 - Detské, pánske a dámske odevy a pokrývky 
hlavy, tak ako sú napr. uvedené v medzinárodnom 
triedniku: baretky, bielizeň, bundy, čelenky, čiap-
ky, chrániče uší, detská výbavička, detské noha-
vičky, plienky textilné, kabáty, kapucne, klobúky, 
kombinézy, konfekcia, korzety, kostýmy, obleky, 
košele, kožušiny ako oblečenie, krátke kabátiky  
a peleríny, krátke nohavice jazdecké aj spodné, 
kravaty, kúpacie plášte, nohavice, opasky, palčia-
ky, pančuchy, pánske podväzky a spodky, plášte, 
plavky, plážové oblečenie, podprsenky, ponožky, 
pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, 
sukne, svetre, šály, šatky, šerpy, športové bundy, 
tielka, tričká, uniformy, vesty, vodovzdorné textí-
lie, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, 
župany, gymnastické dresy, mantila, maškarné kos-
týmy, šatky, obuv, ako je dámska, pánska a detská 
obuv, lyžiarske topánky, papuče, sandále, športová 
obuv, celé topánky, topánky, šnurovacie topánky, 
lodičky, poltopánky, mokasíny. 
35 - Poradenstvo v oblasti obchodnej činnosti za-
merané na oblečenie, obuv a prípravky na osobnú 
hygienu a starostlivosť o ľudské telo, pomoc pri 
riadení obchodných aktivít v oblasti uvedených 
tovarov. 
39 - Distribúcia oblečenia a prípravkov na osob-
nú hygienu a starostlivosť o ľudské telo na do-
bierku prostredníctvom poštových objednávok  
z katalógov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Lernco, Inc., 1105 North Market Street, Wilming-

ton, Delaware 19801, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 196158 
(151) 19.7.2001 
(156) 27.3.2020 
(180) 27.3.2030 
(210) 920-2000 
(220) 27.3.2000 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 

 7 (511) 9, 12, 35, 36, 38, 39, 42 
(511) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov; nahrané po-

čítačové programy; magnetické disky; zariadenia 
na spracovanie textu; kompaktné disky; nahrané 
programy obsluhujúce počítač; počítačový softvér; 
magnetické médiá; magnetické nosiče údajov; 
monitory; optické nosiče údajov; optické disky. 
12 - Automobily. 
35 - Analýzy nákupných cien a veľkoobchodných 
cien; rozširovanie vzoriek. 
36 - Sprostredkovanie poistenia; uzatváranie pois-
tiek; financovanie kúpy na splátky; finančné in-
formácie, informácie o poistení; lízing vozidiel; lí-
zing technologických zariadení. 
38 - Prenájom zariadení na prenos informácií. 
39 - Prenájom vozidiel; prenájom technologických 
zariadení. 
42 - Obnovovanie počítačových báz dát; inštalá-
cia, spúšťanie a aktualizovanie počítačových pro-
gramov; prenájom počítačového softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko,  

s. r. o., Vajnorská ul. 98, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 196159 
(151) 19.7.2001 
(156) 27.3.2020 
(180) 27.3.2030 
(210) 921-2000 
(220) 27.3.2000 
(442) 9.4.2001 
(450) 8.10.2001 
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 7 (511) 9, 12, 35, 36, 38, 39, 42 
(511) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov; nahrané po-

čítačové programy; magnetické disky; zariadenia 
na spracovanie textu; kompaktné disky; nahrané 
programy obsluhujúce počítač; počítačový softvér; 
magnetické médiá; magnetické nosiče údajov; 
monitory; optické nosiče údajov; optické disky. 
12 - Automobily. 
35 - Analýzy nákupných cien a veľkoobchodných 
cien; rozširovanie vzoriek. 
36 - Sprostredkovanie poistenia; uzatváranie pois-
tiek; financovanie kúpy na splátky; finančné in-
formácie, informácie o poistení; lízing vozidiel; lí-
zing technologických zariadení. 
38 - Prenájom zariadení na prenos informácií. 
39 - Prenájom vozidiel; prenájom technologických 
zariadení. 
42 - Obnovovanie počítačových báz dát; inštalá-
cia, spúšťanie a aktualizovanie počítačových pro-
gramov; prenájom počítačového softvéru. 

(540) KALKUS 
(550) slovná 
(732) VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko,  

s. r. o., Vajnorská ul. 98, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 196216 
(151) 14.8.2001 
(156) 16.3.2020 
(180) 16.3.2030 
(210) 741-2000 
(220) 16.3.2000 
(442) 10.5.2001 
(450) 6.11.2001 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Kvapalné dusíkaté hnojivo s obsahom síry. 

(540) DUSADAM 
(550) slovná 
(732) Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 196248 
(151) 14.8.2001 
(156) 30.3.2020 
(180) 30.3.2030 
(210) 967-2000 
(220) 30.3.2000 
(442) 10.5.2001 
(450) 6.11.2001 

 7 (511) 9, 38, 42 
(511) 9 - Terminály a modemy na bezdrôtovú komuni-

káciu, mobilné a bezdrôtové telefóny a sieťové 
mikrotelefóny na osobnú komunikáciu, najmä rá-
diofrekvenčné, medzifrekvenčné a vysielaco-pri-
jímacie obvodové zostavy, a z tohto obvodové 
zostavy na analógové a digitálne spracovanie sig-
nálu; batériové zdroje na mobilné a bezdrôtové te-
lefóny a sieťové mikrotelefóny na osobnú komu-
nikáciu; počítačové programy na použitie v užíva-
teľskom rozhraní a kontrolných aplikáciách použí-
vaných v oblasti mobilných a bezdrôtových tele-
fónov a sieťových procesoroch v mikrotelefónoch 
na osobnú komunikáciu; komunikačné modemy  
 

 na pamäťové miesta a pobočkové ústredne, najmä 
rádiofrekvenčné, medzifrekvenčné a vysielaco- 
-prijímacie obvodové zostavy a obvodové zosta-
vy na analógové a digitálne spracovanie signálu; 
prepínacie pobočkové dátové spracovanie a pre-
pínacie obvodové zostavy na pamäťové miesta, 
pobočkové ústredne a mobilné telefóny, obvodo-
vé zostavy na vokóderový výber dát; a počítačo-
vé programy na prepínacie pobočkové procesory 
pobočkových ústrední mobilných telefónov, in-
tegrované obvody na široké spektrum obvodo-
vých modulácií, široké spektrum demodulácií, 
kódovanie opravy chýb, dekódovanie opravy 
chýb, vokódovanie a predprogramované pamäte 
obsahujúce inštrukcie pre procesor. 
38 - Bezdrôtové komunikačné služby zahŕňajúce 
hlasové a dátové komunikačné služby, používa-
nie pozemných alebo satelitných komunikačných 
systémov. 
42 - Poradenská činnosť súvisiaca s dizajnom  
a výrobou bezdrôtových komunikačných zaria-
dení vrátane mobilných telefónov a používania 
integrovaných obvodov a softvéru pre dizajn  
a výrobu bezdrôtových komunikačných zariadení 
vrátane mobilných telefónov. 

(540) QUALCOMM 
(550) slovná 
(732) QUALCOMM Incorporated, 5775 Morehouse 

Drive, San Diego, California 92121, US; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 196273 
(151) 14.8.2001 
(156) 27.4.2020 
(180) 27.4.2030 
(210) 1257-2000 
(220) 27.4.2000 
(442) 10.5.2001 
(450) 6.11.2001 

 7 (511) 28, 30, 35 
(511) 28 - Hračky. 

30 - Cukrovinky, čokoláda, karamelky, mentolo-
vé cukríky, oblátky, žuvačky. 
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s uve-
denými tovarmi. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) ružová 
(732) MSI, spol. s r. o., Jakabova 59, 821 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(111) 196421 
(151) 15.8.2001 
(156) 9.6.2020 
(180) 9.6.2030 
(210) 1703-2000 
(220) 9.6.2000 
(442) 10.5.2001 
(450) 6.11.2001 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, predovšetkým na 

prevenciu a liečenie ochorení kostí/skeletu. 

(540) FORTEO 
(550) slovná 
(732) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 

Indianapolis, Indiana 46285, US; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 196431 
(151) 15.8.2001 
(156) 9.6.2020 
(180) 9.6.2030 
(210) 1718-2000 
(220) 9.6.2000 
(442) 10.5.2001 
(450) 6.11.2001 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Vozidlá, zariadenia na pohyb po zemi, časti 

a súčasti uvedeného. 

(540) THALIA 
(550) slovná 
(732) Renault s. a. s., 92100 Boulogne-Billancourt, FR; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 196473 
(151) 16.8.2001 
(156) 21.6.2020 
(180) 21.6.2030 
(210) 1843-2000 
(220) 21.6.2000 
(310) 75/878.204 
(320) 22.12.1999 
(330) US 
(442) 10.5.2001 
(450) 6.11.2001 

 7 (511) 11 
(511) 11 - Prístroje na čistenie a zmäkčovanie vody, 

filtračné systémy na pitnú vodu, karbónovanie  
a diely na tieto tovary. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 

(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zá-
konov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355, US; 

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

 
 

(111) 196479 
(151) 23.8.2001 
(156) 10.2.2020 
(180) 10.2.2030 
(210) 350-2000 
(220) 10.2.2000 
(442) 10.5.2001 
(450) 6.11.2001 

 7 (511) 9, 38 
(511) 9 - Komunikačný hardvér, vybavenie a súvisiace 

príslušenstvo zahrnuté v triede 9, ktoré pracujú  
v globálnej počítačovej sieti a iných komunikač-
ných systémoch a sieťach, konkrétne telefónne za-
riadenia vrátane osobných počítačov, telefónov, 
bezdrôtových a drôtových telefónov; servisná vý-
bava telefónov; video- a audiokarty, ktoré sú nain-
štalované v osobnom počítači; vstupné brány  
a správcovia vstupných brán na prenos a príjem 
údajov, videa a iných informácií cez sieť s komu-
nikáciou založenou na prenose balíkov; počítačo-
vý softvér cez disk, CD-ROM alebo iné médium 
poskytujúce telefonické komunikácie na báze in-
ternet protokolu. 
38 - Komunikačné služby poskytované používate-
ľom osobných počítačov, telefónov a iných komu-
nikačných zariadení v prostredí e-obchodu vrátane 
internetových telefónnych služieb a prenosu úda-
jov, videa a iných informácií, v globálnej počíta-
čovej sieti a iných komunikačných systémoch  
a sieťach; poskytovanie služieb telefonickej ko-
munikácie na báze internet protokolu vo forme 
spojení z osobného počítača na telefón, z osobné-
ho počítača na osobný počítač, z telefónu na osob-
ný počítač a z telefónu na telefón; poskytovanie 
komunikačných služieb s použitím telefónnych ka-
riet alebo debetných kariet. 

(540) NET2PHONE 
(550) slovná 
(732) Net2Phone, Inc., 520 Broad Street, Newark, New 

Jersey 07102, US; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 196556 
(151) 18.9.2001 
(156) 23.5.2020 
(180) 23.5.2030 
(210) 1482-2000 
(220) 23.5.2000 
(442) 11.6.2001 
(450) 3.12.2001 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Mrazené výrobky na ľudskú spotrebu, najmä 

zmrzliny. 

(540) JARKA 
(550) slovná 
(732) Bidfood Opava s.r.o., V Růžovém údolí 553, 278 01 

Kralupy nad Vltavou, CZ; 
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(111) 196640 
(151) 19.9.2001 
(156) 29.5.2020 
(180) 29.5.2030 
(210) 1546-2000 
(220) 29.5.2000 
(310) 001596444 
(320) 7.4.2000 
(330) EM 
(442) 11.6.2001 
(450) 3.12.2001 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) ONSENAL 
(550) slovná 
(732) C.P. Pharmaceuticals International C.V., c/o Ge-

neral Partners, Pfizer Manufacturing LLC and Pfi-
zer Production LLC, 235 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, US; 

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

 
 

(111) 196670 
(151) 19.9.2001 
(156) 23.6.2020 
(180) 23.6.2030 
(210) 1876-2000 
(220) 23.6.2000 
(442) 11.6.2001 
(450) 3.12.2001 

 7 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky 

z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na 
výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje. 
33 - Víno, alkoholické nápoje. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, re-
klamná činnosť. 

(540) VINEA NEKTAR 
(550) slovná 
(732) Kofola a. s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká 

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

SK; 
 
 

(111) 196742 
(151) 20.9.2001 
(156) 14.4.2020 
(180) 14.4.2030 
(210) 1128-2000 
(220) 14.4.2000 
(442) 11.6.2001 
(450) 3.12.2001 

 7 (511) 1, 2, 3 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, umelé živice v su-

rovom stave, plastické hmoty v prášku, pastách,  
v tekutom stave, v emulziách, disperziách a granu-
lách pre priemysel, prostriedky na kalenie a leto-
vanie kovov, prípravky na zváranie kovov, spojivá 
pre zlievarne, na dlaždice a do betónu, silikáty, le-
pidlá pre priemysel, maliarske tmely a tmely na 
opravu rozbitých predmetov, želatína na priemy-
selné účely, chemikálie všeobecného charakteru, 
odmasťovacie prípravky pre priemysel. 

 
 
 

2 - Farby, laky, nátery, náterové hmoty a pomocné 
prípravky, spojivá, tmely na vyrovnávanie nerov-
ných povrchov pri povrchových úpravách vrátane 
sklenárskych, fermeže, riedidlá, tónovacie pasty 
a suroviny na tieto výrobky, farby tlačiarenské  
a pomocné prípravky na tlač, latexové farby, mo-
ridlá, potravinárske farbivá, živice prírodné v su-
rovom stave, maliarske farby, farby na látky, pig-
menty anorganické a organické, pigmentové pasty 
na rôzne použitie, farby práškové a plnivá; nástre-
kové hmoty na omietky, vláknité, trieskové a sad-
rokartónové dosky; kovy lístkové a práškové pre 
maliarov a dekoratérov, tlačiarov a umelcov, farby 
silikátové, ochranné nátery proti korózii a kazeniu 
dreva. 
3 - Prípravky na bielenie, čistenie, leštenie, odmas-
ťovanie a brúsenie, farbivá toaletné, na pranie a do 
kozmetických prípravkov, prípravky na odstraňo-
vanie farieb, náterov alebo lakov. 

(540) POLYUREX 
(550) slovná 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, 

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

 
 

(111) 196743 
(151) 20.9.2001 
(156) 14.4.2020 
(180) 14.4.2030 
(210) 1129-2000 
(220) 14.4.2000 
(442) 11.6.2001 
(450) 3.12.2001 

 7 (511) 1, 2, 3, 16 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, umelé živice v su-

rovom stave, plastické hmoty v prášku, v pastách, 
v tekutom stave, v emulziách, disperziách a granu-
lách pre priemysel, prostriedky na kalenie a leto-
vanie kovov, prípravky na zváranie kovov, spojivá 
pre zlievarne, na dlaždice a do betónu, silikáty, le-
pidlá pre priemysel, maliarske tmely a tmely na 
opravu rozbitých predmetov, želatína na priemy-
selné účely, chemikálie všeobecného charakteru, 
odmasťovacie prípravky pre priemysel. 
2 - Farby, laky, nátery, náterové hmoty a pomocné 
prípravky, spojivá, tmely na vyrovnávanie nerov-
ných povrchov pri povrchových úpravách vrátane 
sklenárskych, fermeže, riedidlá, tónovacie pasty  
a suroviny na tieto výrobky, farby tlačiarenské  
a pomocné prípravky na tlač, latexové farby, mo-
ridlá, potravinárske farbivá, živice prírodné v su-
rovom stave, maliarske farby, farby na látky, pig-
menty anorganické a organické, pigmentové pasty 
na rôzne použitie, farby práškové a plnivá; nástre-
kové hmoty na omietky, vláknité, trieskové a sad-
rokartónové dosky; kovy lístkové a práškové pre 
maliarov a dekoratérov, tlačiarov a umelcov, farby 
silikátové, ochranné nátery proti korózii a kazeniu 
dreva. 
3 - Prípravky na bielenie, čistenie, leštenie, odmas- 
ťovanie a brúsenie, farbivá toaletné, na pranie a do 
kozmetických prípravkov, prípravky na odstraňo-
vanie farieb, náterov alebo lakov. 
16 - Lepidlá na papier, na kancelárske účely, pre 
knihárov a domácnosť, maliarske potreby a valče-
ky, materiál a potreby pre umelcov. 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (obnovené ochranné známky) 233 
 

(540) RADET 
(550) slovná 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, 

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

 
 

(111) 196744 
(151) 20.9.2001 
(156) 14.4.2020 
(180) 14.4.2030 
(210) 1130-2000 
(220) 14.4.2000 
(442) 11.6.2001 
(450) 3.12.2001 

 7 (511) 1, 2, 3 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, umelé živice v su-

rovom stave, plastické hmoty v prášku, v pas-
tách, v tekutom stave, v emulziách, disperziách  
a granulách pre priemysel, prostriedky na kalenie 
a letovanie kovov, prípravky na zváranie kovov, 
spojivá pre zlievarne, na dlaždice a do betónu, si-
likáty, lepidlá pre priemysel, maliarske tmely  
a tmely na opravu rozbitých predmetov, želatína na 
priemyselné účely, chemikálie všeobecného charak-
teru, odmasťovacie prípravky pre priemysel. 
2 - Farby, laky, nátery, náterové hmoty a pomoc-
né prípravky, spojivá, tmely na vyrovnávanie ne-
rovných povrchov pri povrchových úpravách 
vrátane sklenárskych, fermeže, riedidlá, tónova-
cie pasty a suroviny na tieto výrobky, farby tla-
čiarenské a pomocné prípravky na tlač, latexové 
farby, moridlá, potravinárske farbivá, živice prí-
rodné v surovom stave, maliarske farby, farby na 
látky, pigmenty anorganické a organické, pig-
mentové pasty na rôzne použitie, farby praškové 
a plnivá, nástrekové hmoty na omietky, vláknité, 
trieskové a sadrokartónové dosky, kovy lístkové 
a práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov 
a umelcov, farby silikátové, ochranné nátery pro-
ti korózii a kazeniu dreva. 
3 - Prípravky na bielenie, čistenie, leštenie, odmas-
ťovanie a brúsenie, farbivá toaletné, na pranie a do 
kozmetických prípravkov, prípravky na odstra-
ňovanie farieb, náterov alebo lakov. 

(540) SPORTAKRYL 
(550) slovná 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, 

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

 
 

(111) 196747 
(151) 20.9.2001 
(156) 19.4.2020 
(180) 19.4.2030 
(210) 1176-2000 
(220) 19.4.2000 
(442) 11.6.2001 
(450) 3.12.2001 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Flokulačné - vločkovacie činidlá. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) SOKOFLOK s.r.o., Tovární čp. 1362, 356 05 So-

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

 
 

(111) 196758 
(151) 20.9.2001 
(156) 28.4.2020 
(180) 28.4.2030 
(210) 1275-2000 
(220) 28.4.2000 
(442) 11.6.2001 
(450) 3.12.2001 

 7 (511) 3, 5 
(511) 3 - Bieliace prípravky na kozmetické účely; čis-

tiace prípravky, mydlá vrátane dezodoračných, 
dezinfekčných a medicinálnych; dezodoranty na 
osobnú potrebu; kozmetické prípravky, kozme-
tické krémy, kozmetické masky; kozmetické 
taštičky; kozmetické tampóny; čistiace mlieka  
a vody, pleťové a telové mlieka, emulzie a vody, 
balzamy; protipotivé prípravky; opaľovacie prí-
pravky; minerálne látky na kozmetické účely; 
zubné pasty. 
5 - Antiseptické a dezinfekčné prípravky, dezin-
fekčné prípravky na hygienické účely; medicín-
ske bahno; balzamy na liečebné účely; prípravky 
proti poteniu; repelenty; minerálne soli; vitamí-
nové prípravky; vonné soli; pleťové a telové 
mlieka, emulzie a vody, balzamy, minerálne lát-
ky, všetko na liečebné účely. 

(540) KAWAR 
(550) slovná 
(732) INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, 

821 06 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 197060 
(151) 25.10.2001 
(156) 14.4.2020 
(180) 14.4.2030 
(210) 1140-2000 
(220) 14.4.2000 
(442) 10.5.2001 
(450) 7.1.2002 

 7 (511) 1, 2, 3, 16 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, umelé živice v su-

rovom stave, plastické hmoty v surovom stave, 
plastické hmoty v prášku, pastách, v tekutom sta-
ve, v emulziách, disperziách a granulách pre prie-
mysel, prostriedky na kalenie a spájkovanie ko-
vov, prípravky na zváranie kovov, spojivá pre 
zlievarne, na dlaždice a do betónu, silikáty, lepidlá  
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 pre priemysel, maliarske tmely a tmely na opravu 
rozbitých predmetov, želatína na priemyselné úče-
ly, chemikálie všeobecného charakteru, odmasťo-
vacie prípravky pre priemysel. 
2 - Farby, laky, nátery, náterové hmoty a pomocné 
prípravky, spojivá, tmely na vyrovnávanie nerov-
ných povrchov pri povrchových úpravách vrátane 
sklenárskych, fermeže, riedidlá, tónovacie pasty  
a suroviny na tieto výrobky, farby tlačiarenské  
a pomocné prípravky na tlač, latexové farby, mo-
ridlá, potravinárske farbivá, živice prírodné v su-
rovom stave, maliarske farby, farby na látky, pig-
menty anorganické a organické, pigmentové pasty 
na rôzne použitie, farby práškové a plnivá; nástre-
kové hmoty na omietky, vláknité, trieskové a sad-
rokartónové dosky; kovy lístkové a práškové pre 
maliarov a dekoratérov, tlačiarov a umelcov, farby 
silikátové, ochranné nátery proti korózii a kazeniu 
dreva. 
3 - Prípravky na bielenie, čistenie, leštenie, odmas-
ťovanie a brúsenie, farbivá toaletné, na pranie a do 
kozmetických prípravkov, prípravky na odstraňo-
vanie farieb, náterov alebo lakov. 
16 - Lepidlá na papier, na kancelárske účely, pre 
knihárov a domácnosť, maliarske potreby a valče-
ky, materiál a potreby pre umelcov. 

(540) TELUX 
(550) slovná 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, 

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

 
 

(111) 197091 
(151) 12.11.2001 
(156) 20.3.2020 
(180) 20.3.2030 
(210) 795-2000 
(220) 20.3.2000 
(442) 6.8.2001 
(450) 5.2.2002 

 7 (511) 35, 42 
(511) 35 - Účtovníctvo, spracovanie miezd, reklamné 

činnosti. 
42 - Poskytovanie softvéru, poradenská činnosť  
v oblasti softvéru a hardvéru, poskytovanie hoto-
vých počítačových programov na základe zmlu-
vy s autorom. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) HOUR, spol. s r. o., 010 01 Žilina, SK; 

 
 
 

(111) 197125 
(151) 12.11.2001 
(156) 9.6.2020 
(180) 9.6.2030 
(210) 1700-2000 
(220) 9.6.2000 
(310) 75/867.543 
(320) 9.12.1999 
(330) US 
(442) 6.8.2001 
(450) 5.2.2002 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na liečenie ochorení 

a porúch centrálneho nervového systému. 

(540) CYMBALTA 
(550) slovná 
(732) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 

Indianapolis, Indiana 46285, US; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 197126 
(151) 12.11.2001 
(156) 16.6.2020 
(180) 16.6.2030 
(210) 1773-2000 
(220) 16.6.2000 
(442) 6.8.2001 
(450) 5.2.2002 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje. 

(540) JOHANN BECHER 
(550) slovná 
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s., T. G. 

Masaryka 57, 360 76 Karlovy Vary, CZ; 
 
 

(111) 197135 
(151) 12.11.2001 
(156) 22.6.2020 
(180) 22.6.2030 
(210) 1851-2000 
(220) 22.6.2000 
(442) 6.8.2001 
(450) 5.2.2002 

 7 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Výrobky zo zeleniny, ovocia, mäsa, hydiny, 

rýb a potravinárske výrobky pochádzajúce z mora, 
všetko vo forme výťažkov, polievok, želé, pást, 
konzerv, šalátov a pretlakov, hotových a mraze-
ných jedál alebo dehydratovaných konzerv, ako aj 
v pikantnej forme; nátierky na báze mäsa, rýb, 
zveriny, hydiny, zeleniny; zaváraniny, džemy; vaj-
cia, mlieko, syry a iné potravinárske prípravky na 
báze mlieka, náhradky mliečnych výrobkov; oleje 
a jedlé tuky; prípravky z proteínov pre potravinár-
stvo; paštéty. 
30 - Káva a výťažky z kávy, náhradky kávy a vý-
ťažky z náhradiek kávy; čaje a výťažky z čaju; ka-
kao a prípravky na báze kakaa; cukrárske a čoko-
ládové výrobky, cukrovinky, nátierky na báze cuk-
ru, pekárske výrobky; dezerty, pudingy; zmrzliny, 
prášky na prípravu zmrzlín, prísady do zmrzlín; 
med a náhradky medu, potravinárske výrobky na 
báze ryže, múky a obilnín, tiež vo forme hotových 
jedál, výrobky z obilnín (cereálne výrobky); omáč- 
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ky, šalátové omáčky, majonézy, droždie, horčica, 
korenie, koreniny, kečup, ocot, výrobky na aroma-
tizáciu alebo ochutenie pokrmov; prášok do peči-
va. 
32 - Ovocné džúsy, minerálne vody a nealkoholic-
ké nápoje, sirupy, výťažky a esencie na prípravu 
nealkoholických nápojov, nápojové zmesi a prášky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela, žltá 
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 197259 
(151) 12.11.2001 
(156) 10.5.2020 
(180) 10.5.2030 
(210) 1867-98 
(220) 10.5.2000 
(442) 6.8.2001 
(450) 5.2.2002 

 7 (511) 9, 16, 35, 36, 41, 42 
(511) 9 - Počítačové programy na použitie v oblasti úč-

tovníctva, audítorskej činnosti, riadenia, podnika-
nia, daní, duševného vlastníctva, finančného pora-
denstva a pomoci pri vedení súdnych sporov. 
16 - Publikácie, najmä vzdelávacie publikácie, vy-
tlačené lekcie a prednášky, formuláre, grafy, zara-
ďovače na voľné listy, dokumentácia a návody na 
použitie počítačových programov, informačné 
bulletiny, správy a brožúry vo všetkých oblastiach 
podnikania, riadenia informácií, prípravy pracov-
níkov, počítačov a programov. 
35 - Účtovné služby; konzultačné a poradenské 
služby v oblasti riadenia a podnikania; služby  
v oblasti prieskumu trhu; konzultačné a poraden-
ské služby týkajúce sa personálneho riadenia, 
najmä postupov pri zabezpečovaní rovnakých prí-
ležitostí v zamestnaní, dávok zamestnancov, trhu 
práce, vyslania na prácu do zahraničia, rozvoja, 
organizácia a realizácia postupov a programov per-
sonálneho riadenia pre iné osoby; poskytovanie 
konzultačných a poradenských služieb a poskyto-
vanie informácií pomocou globálnej počítačovej 
siete v oblasti účtovných služieb, konzultačných  
a poradenských služieb v oblasti riadenia a podni-
kania, služieb v oblasti prieskumu trhu a konzul-
tačných a poradenských služieb týkajúcich sa per-
sonálneho riadenia. 
36 - Audítorské služby; daňové konzultačné a po-
radenské služby, poskytovanie konzultačných a po- 
radenských služieb v oblasti audítorských služieb; 
konzultačné a poradenské služby v oblasti inves-
tičného bankovníctva; finančné konzultačné a po-
radenské služby; konzultačné a poradenské služby 
v oblasti poistno-matematických záležitostí; kon-
zultačné a poradenské služby v poisťovníctve; služ- 
 

by finančného ocenenia v oblasti obchodných spo-
ločností, zásob, majetku, zariadenia, vybavenia, 
poskytovania licencií, nehnuteľností a duševného 
vlastníctva; služby oceňovania nehnuteľností; 
služby riadenia rizík, poskytovanie konzultačných 
a poradenských služieb a poskytovanie informácií 
pomocou globálnej počítačovej siete v oblasti 
konzultačných a poradenských služieb v investič-
nom bankovníctve, finančných konzultačných a po- 
radenských služieb, konzultačných a poradenských 
služieb v oblasti poistno-matematických záležitos-
tí; konzultačných a poradenských služieb v pois-
ťovníctve, služieb finančného ocenenia v oblasti 
obchodných spoločností, zásob, majetku, zariade-
nia, vybavenia, poskytovania licencií, nehnuteľ-
ností a duševného vlastníctva, služieb riadenia ri-
zík; poskytovanie daňových konzultačných a po-
radenských služieb. 
41 - Vzdelávacie služby, najmä organizácia výuč-
by, seminárov, konferencií a praktických cvičení  
v oblasti podnikania, informačných technológií, 
počítačov, riadenia, prípravy pracovníkov, straté-
gia finančného plánovania a investícií; poskytova-
nie vzdelávacích služieb a poskytovanie informá-
cií v globálnej počítačovej sieti v oblasti podnika-
nia, informačných technológií, počítačov, riadenia, 
prípravy pracovníkov, stratégie finančného pláno-
vania a investícií. 
42 - Rozhodcovské konanie, sprostredkovanie a al-
ternatívne riešenie sporov; pomocné služby pri ve-
dení súdnych konaní a riešenie sporov; konzultač-
né a poradenské služby v oblasti informačných 
technológií; konzultačné a poradenské služby  
v oblasti ochrany životného prostredia, najmä roz-
vojové a realizačné postupy, kontrola kritérií na 
účely plnenia požiadaviek obsiahnutých v záko-
noch, nariadeniach a programoch týkajúcich sa 
ochrany životného prostredia; poskytovanie pora-
denských a konzultačných služieb a poskytovanie 
informácií pomocou globálnej počítačovej siete  
v oblasti rozhodcovského konania, služieb spros- 
tredkovania a alternatívneho riešenia sporov, po-
mocných služieb pri vedení súdnych konaní a spo-
rov, konzultačných a poradenských služieb v ob-
lasti informačných technológií a konzultačných  
a poradenských služieb v oblasti ochrany životné-
ho prostredia; konzultačné a poradenské služby  
v oblasti zlučovania, spájania, kúpy a rozdeľova-
nia spoločnosti. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) PwC Business Trust, obchodný trust zriadený 

podľa zákonov štátu Delaware, 300 Madison Ave-
nue, New York, New York 10017, US; 

(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
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(111) 197432 
(151) 13.11.2001 
(156) 14.8.2020 
(180) 14.8.2030 
(210) 2417-2000 
(220) 14.8.2000 
(442) 6.8.2001 
(450) 5.2.2002 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Zverolekárske prípravky. 

(540) BANMINTH 
(550) slovná 
(732) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, Parsippa-

ny, NJ 07054, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 197862 
(151) 15.1.2002 
(156) 6.4.2020 
(180) 6.4.2030 
(210) 1033-2000 
(220) 6.4.2000 
(442) 8.10.2001 
(450) 4.4.2002 

 7 (511) 3, 16, 21 
(511) 3 - Obrúsky a utierky na jedno použitie predvlh-

čené alebo impregnované čistiacimi roztokmi. 
16 - Utierky z buničiny na jedno použitie. 
21 - Utierky z textilu alebo z netkaných materiá-
lov na čistenie a utieranie. 

(540) WYPALL 
(550) slovná 
(732) Kimberly - Clark Worldwide, Inc., Neenah, Wis-

consin 54956, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 197863 
(151) 15.1.2002 
(156) 6.4.2020 
(180) 6.4.2030 
(210) 1034-2000 
(220) 6.4.2000 
(442) 8.10.2001 
(450) 4.4.2002 

 7 (511) 3, 16, 21 
(511) 3 - Obrúsky a utierky na jedno použitie predvlh-

čené alebo impregnované čistiacimi roztokmi. 
16 - Obrúsky a utierky z papiera na jedno použitie. 
21 - Obrúsky a utierky z netkaných materiálov na 
jedno použitie na čistenie a utieranie. 

(540) KIMTECH 
(550) slovná 
(732) Kimberly - Clark Worldwide, Inc., Neenah, Wis-

consin 54956, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 197912 
(151) 15.1.2002 
(156) 7.8.2020 
(180) 7.8.2030 
(210) 2352-2000 
(220) 7.8.2000 
(442) 8.10.2001 

(450) 4.4.2002 
 7 (511) 3 

(511) 3 - Kozmetické výrobky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) HLUBNA, chemické výrobní družstvo, Zábrdo-

vická 10, 658 29 Brno, CZ; 
 
 

(111) 198059 
(151) 11.2.2002 
(156) 5.9.2020 
(180) 5.9.2030 
(210) 2616-2000 
(220) 5.9.2000 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 

 7 (511) 7, 9, 11 
(511) 7 - Vysávače. 

9 - Počítače; centrálne procesorové jednotky; no-
tebooky; prenosné počítače; fotoaparáty; kamery; 
materiály pre elektrotechniku, najmä elektromag-
netické cievky; elektrické žehličky; prístroje na 
reprodukciu obrazu a zvuku, videotelefóny; video 
CD prehrávače; faxy, kopírovacie stroje; mobilné 
telefóny; televízne prijímače; videorekordéry; 
magnetoskopy; audio-video rádiá; rádiové prijí-
mače; zapisovacie prístroje, zapisovače, záznamo-
vé zariadenia, registračné prístroje, elektrické gra-
mofóny; gramofóny; filmy; vymeriavacie, mera-
cie, zememeračské prístroje a nástroje; meracie 
pomôcky; zásuvky, zástrčky a iné elektrické spoj-
ky; magnetické identifikačné karty; batérie; galva-
nické články; telefónne prístroje; optické prístroje 
a nástroje; prístroje, zariadenia a nástroje na použi-
tie v chémii; zariadenia, prístroje a nástroje na vá-
ženie; zariadenia, prístroje a nástroje pre fyziku; 
audioprístroje a zariadenia; zariadenia na spraco-
vanie údajov; telekomunikačné prístroje a nástro-
je; fotografické prístroje a nástroje; okuliare, cvik-
re a príslušenstvo k nim; nahrané počítačové pro-
gramy; periférne zariadenia k počítačom; prístroje 
na spustenie počítačových diskov; kozmografické 
nástroje; nabíjačky, nabíjacie agregáty; diaľkové 
ovládače, telemechanika; signalizačné, výstražné  
a poplašné zariadenia, prístroje a nástroje; natáčky 
(elektrické); ochranné prostriedky proti nehodám; 
galvanizéry; prístroje a zariadenia na elektrolýzu. 
11 - Elektrické variče ryže; elektrické ventilátory; 
elektrické riady, misy - najmä na trenie, drvenie  
a mixovanie (electric chafing dishes); ventilátory 
na odčerpávanie dymu pre kuchyne; klimatizačné 
zariadenia; dávkovače vody; elektromagnetické 
rúry, pece; mikrovlnné rúry; plynové pece, rúry; 
odvlhčovače, sušičky pre domácnosť; zvlhčovače, 
čističe vzduchu; nasávacie, sacie ventilátory, od-
sávače (exhaustory); sušiče na vlasy; chladničky; 
mraziace zariadenia; chladiace boxy; chladiarne; 
sterilizátory kuchynského riadu a príboru; kuchyn-
ské príborníky, príborníky so sterilizáciou; elek-
trické ohrievače; elektrické ohrievače do postele;  
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hriankovače; sporáky; varné prístroje a zariadenia; 
ochranné kryty na sporáky pre kuchyne; teplovod-
né vykurovacie zariadenia; sanitárne (toaletné) prí-
stroje a zariadenia; osvetľovacie prístroje a zaria-
denia; bojlery, ohrievače vody; stroje a zariadenia 
na výrobu ľadu; chladiace prístroje a zariadenia; 
vodovodné zariadenia, vodovod. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(732) MIDEA GROUP CO., LTD, B26-28F, Midea Head-

quarter Building, No.6 Midea Avenue, Beijiao, 
Shunde, Foshan, Guangdong, CN; 

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

(111) 198252 
(151) 11.2.2002 
(156) 11.12.2020 
(180) 11.12.2030 
(210) 3716-2000 
(220) 11.12.2000 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 

 7 (511) 5, 16 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a látky. 

16 - Tlačoviny; fotografie; vzdelávacie a vyučo-
vacie pomôcky (okrem prístrojov). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, žltá, oranžová, modrá 
(732) IPR Pharmaceuticals Inc., Road 188, San Isidro 

Industrial Park, Canovanas, PR 00729, Puerto Ri-
co, US; 

(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 199152 
(151) 14.5.2002 
(156) 31.8.2020 
(180) 31.8.2030 
(210) 2578-2000 
(220) 31.8.2000 
(442) 5.2.2002 
(450) 6.8.2002 

 7 (511) 7, 9, 11 
(511) 7 - Domáce a kuchynské stroje a zariadenia (ob-

siahnuté v triede 7), najmä elektrické kuchynské 
stroje a zariadenia vrátane strojov na krájanie na-
drobno, strojov na miešanie a miesenie, lisovacích 
strojov, odšťavovačov, odstrediviek na ovocné šťa-
vy, mlynčekov, krájačov, nástrojov poháňaných 
elektrickým motorčekom, elektrických otváračov 
konzerv, brúsok nožov, strojov a zariadenia na  
 

 prípravu nápojov a/alebo pokrmov; elektrické jed-
notky na triedenie a spracovanie odpadu vrátane 
miesiacich strojov na odpad a kompresorov na od-
pad; umývačky riadu; elektrické stroje a zariadenia 
na starostlivosť o bielizeň a odevy vrátane práčok, 
žmýkačiek, žehliacich lisov na bielizeň, žehliacich 
strojov; vysávače prachu; súčasti označených to-
varov v triede 7; najmä hadice, rúrky, prachové fil-
tre a vrecúška prachových filtrov, všetko na vysá-
vače prachu, elektrické čistiace stroje na domáce 
použitie vrátane strojov na čistenie okien a obuvi. 
9 - Elektrické prístroje a nástroje (obsiahnuté v trie-
de 9); najmä elektrické žehličky; elektrické zaria-
denia na zváranie obalových fólií; elektrotermické 
natáčky do vlasov; kuchynské váhy, osobné váhy; 
diaľkové ovládače, signalizačné zariadenia, ovlá-
dacie a monitorovacie zariadenia na domáce spo-
trebiče; nahraté a nenahraté nosiče strojovo číta-
ných dát, napríklad magnetické nosiče dát pre do-
máce spotrebiče; elektrické prístroje na prípravu 
nápojov a pokrmov, predajné automaty; zariadenia 
na spracovanie dát a programy spracovania dát na 
kontrolu a riadenie činnosti domácich spotrebičov; 
súčasti uvedených tovarov obsiahnuté v triede 9. 
11 - Zariadenia na ohrievanie, tvorbu pary a vare-
nie, najmä rúry, zariadenia na varenie, pečenie, 
smaženie, grilovanie, hriankovanie, rozmrazovanie 
a udržiavanie teploty pokrmov, ponorné variče, 
hrnce na varenie s integrovaným ohrevom, mikro-
vlnné spotrebiče, prístroje na prípravu čaju a kávy, 
chladiace zariadenia, najmä prístroje na hlboké 
zamrazovanie, prístroje na výrobu ľadu; prístroje 
na výrobu zmrzliny; vysúšače, napríklad sušičky 
na bielizeň, bubnové sušičky na bielizeň; vysúšače 
rúk; vysúšače na vlasy; ventilačné zariadenia, naj-
mä ventilátory, lapače mastnoty a odlučovacie za-
riadenia vrátane digestorov; klimatizačné zariade-
nia a zariadenia na zlepšenie kvality ovzdušia, 
zvlhčovače vzduchu, zariadenia na rozvod vody, 
sanitárne zariadenia, najmä spájacie časti potrubia 
na rozvod pary, vzduchu a vody, zariadenia na 
ohrev vody, ohrievače vody a prietokové ohrieva-
če vody; kuchynské drezy; tepelné čerpadlá; stroje 
na prípravu zmrzliny; súčasti všetkých uvedených 
tovarov obsiahnuté v triede 11. 

(540) EasyMixx 
(550) slovná 
(732) BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 

81739 München, DE; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 202214 
(151) 5.3.2003 
(156) 6.3.2020 
(180) 6.3.2030 
(210) 629-2000 
(220) 6.3.2000 
(442) 3.12.2002 
(450) 3.6.2003 

 7 (511) 35, 38, 39, 41, 42 
(511) 35 - Inzerčná, reklamná a propagačná činnosť, pos-

kytovanie pomoci pri výkone hospodárskej čin-
nosti, informácie a informačné služby obchodného 
a podnikateľského charakteru, sprostredkovanie 
informácií obchodného a podnikateľského charak-
teru, sprostredkovanie informácií medzi právnic- 
 



238 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (obnovené ochranné známky)  
 

 kými a fyzickými osobami na obchodné účely, 
sprostredkovanie informácií o firmách, výrobkoch 
a službách, výstavníctvo na komerčné účely, vy-
dávanie reklamných materiálov alebo náborových 
textov, sprostredkovateľské služby v oblasti ob-
chodu s tovarom, informácie o všetkých uvede-
ných službách v tejto triede, prostredníctvom in-
ternetu. 
38 - Informačné služby v oblasti telekomunikácií 
prostredníctvom internetu. 
39 - Doprava, preprava a skladovanie, sprostred-
kovanie cestovných služieb s výnimkou rezervácie 
ubytovania, sprostredkovanie dopravy, sprostred-
kovanie v oblasti distribúcie tlačovín, informácie  
o všetkých uvedených službách v tejto triede, pros-
tredníctvom internetu. 
41 - Sprostredkovanie informácií o kultúrnych, 
spoločenských a športových akciách, vzdelávacia 
a zábavná činnosť, usporadúvanie konferencií, vy-
davateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou 
vydávania reklamných alebo náborových textov, 
sprostredkovanie v oblasti vydávania tlačovín, in-
formácie o všetkých uvedených službách v tejto 
triede, prostredníctvom internetu. 
42 - Služby cestovnej kancelárie v oblasti rezervá-
cie ubytovania, pohostinská činnosť, informácie  
o všetkých uvedených službách v tejto triede, pros-
tredníctvom internetu. 

(540) INFOCITY 
(550) slovná 
(732) Sára Ladislav, Ing., Klábalka 475, 760 01 Zlín - 

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

 
 

(111) 206712 
(151) 22.7.2004 
(156) 19.5.2020 
(180) 19.5.2030 
(210) 1465-2000 
(220) 19.5.2000 
(442) 4.4.2002 
(450) 5.10.2004 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Zväzky vodičov na použitie v dopravných pros-

triedkoch a ich komponenty; drôty, káble, laná a vý-
robky z nich na použitie v dopravných prostried-
koch. 

(540) SWS 
(550) slovná 
(732) Sumitomo Wiring Systems, Ltd., 1-14, Nishisue-

hiro-cho, 510-8503 Yokkaichi-city, Mie, JP; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 213706 
(151) 26.4.2006 
(156) 15.3.2020 
(180) 15.3.2030 
(210) 726-2000 
(220) 15.3.2000 
(442) 10.5.2001 
(450) 7.7.2006 

 7 (511) 10 
 
 
 
 

(511) 10 - Aerosólové dávkovače na lekárske účely, kvap-
kacie ampulky na lekárske účely, prístroje a zaria-
denia na lekárske analýzy, anestéziologické prí-
stroje, antifóny, podporné bandáže, barly, brušné 
korzety a pásy, chirurgické prístroje a nástroje, 
dávkovače piluliek, dilatátory, dýchacie prístroje, 
elektródy na lekárske použitie, elektrodiagramy, 
fyzioterapeutické zariadenia, galvanické terapeu-
tické zariadenia, gastroskopy, hematometre, im-
platabilné defibrilátory, katétre, kardiostimulátory, 
umelé chlopne, ihly na lekárske účely, prístroje na 
inhaláciu, inkubátory na lekárske účely, umelé 
končatiny, lampy na lekárske účely, lekárske a zu-
bolekárske kreslá, kvapkadlá, lancety, lekárske 
tašky, lekárske prístroje a nástroje, masážne prí-
stroje, misky na lekárske účely, nábytok vyrobený 
na lekárske účely, načúvacie prístroje pre hlu-
chých, nádoby na moč, kazety na lekárske nástro-
je, dentálne nite, chirurgické nite, nosidlá pre pa-
cientov, termoelektrické obklady, podporné obvä-
zy, ortopedické výrobky a obuv, odsávačky, umelé 
oči, oftalmometre, operačné stoly, elektrické pásy 
na lekárske účely, pesary, umelé pľúca, vyhrieva-
né podušky na lekárske účely, pôrodnícke nástroje, 
prístroje na vykonávanie krvných skúšok, umelé 
končatiny, pumpy na lekárske účely, rádiologické 
prístroje na lekárske účely, resuscitačné prístroje, 
röntgenové prístroje a zariadenia, rozprašovače, skal-
pely, skúšobné prístroje na lekárske účely, sondy 
na lekárske účely, spirometre, stetoskopy, operač-
né stoly, injekčné striekačky, materiály na šitie pre 
chirurgiu, šošovky, špachtle, teplomery na lekár-
ske účely, tlakomery, drenážne trubice na lekárske 
účely, umelé cievy, prístroje na umelé dýchanie, 
umelé prsníky, uretrálne sondy, urologické prístro-
je a nástroje, chrániče uší, UV-lampy na lekárske 
účely, vibromasážne prístroje, zariadenia na zvá-
dzanie vzduchu alebo látok do telových dutín, 
zdravotná obuv, zubné prístroje a nástroje, zvero-
lekárske prístroje a nástroje. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Operatíva medicínska spoločnosť, spol. s r. o., 

Donská 61, 841 06 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 214060A 
(151) 2.6.2006 
(156) 7.4.2020 
(180) 7.4.2030 
(210) 1057-2000A 
(220) 7.4.2000 
(442) 9.5.2002 
(450) 3.8.2006 

 9 (511) 1, 9 
(511) 1 - Náplne do hasiacich prístrojov. 

9 - Hasiace prístroje. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) KODRETA Štefanov, s. r. o., 906 45 Štefanov, SK; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 214561 
(151) 14.7.2006 
(156) 16.6.2020 
(180) 16.6.2030 
(210) 2131-2005 
(220) 16.6.2000 
(442) 6.4.2006 
(450) 7.9.2006 

 8 (511) 42 
(511) 42 - Počítačové služby, najmä tvorba softvérovej 

skladby na spracovanie a narábanie s databázami 
na spracovanie informácií týkajúcich sa špeciál-
nych vyobrazení pacientov na použitie poskytova-
teľmi zdravotníckej starostlivosti na kontrolu cho-
robopisu v minulosti a rádiologických zobrazení 
na primárnu diagnostiku a starostlivosť o pacienta. 

(540) SYNAPSE 
(550) slovná 
(732) FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-cho-

me, Minato-ku, Tokyo, JP; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 215535 
(151) 25.10.2006 
(156) 28.4.2020 
(180) 28.4.2030 
(210) 1274-2000 
(220) 28.4.2000 
(442) 4.4.2002 
(450) 7.12.2006 

 7 (511) 3, 5 
(511) 3 - Bieliace prípravky na kozmetické účely; čistia-

ce prípravky, mydlá vrátane dezodoračných, de-
zinfekčných a medicinálnych; dezodoranty na 
osobnú potrebu; kozmetické prípravky, kozmetic-
ké krémy, kozmetické prípravky s obsahom repe-
lentne účinných látok, kozmetické masky; kozme-
tické taštičky; kozmetické tampóny; čistiace mlie-
ka a vody, pleťové a telové mlieka, emulzie a vo-
dy, balzamy; protipotivé prípravky; opaľovacie 
prípravky; minerálne látky na kozmetické účely; 
zubné pasty. 
5 - Antiseptické a dezinfekčné prípravky na hy-
gienické účely; medicínske bahno; balzamy na lie-
čebné účely; prípravky proti poteniu; repelenty; 
minerálne soli; vitamínové prípravky; vonné soli;  
 

kozmetické prípravky, kozmetické krémy, koz-
metické masky, kozmetické tampóny, čistiace 
mlieka a vody, pleťové a telové mlieka, emulzie 
a vody, balzamy, minerálne látky, zubné pasty, 
všetko na liečebné účely. 

(540) 2xK 
(550) slovná 
(732) INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, 

821 06 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 223230 
(151) 12.11.2008 
(156) 28.4.2020 
(180) 28.4.2030 
(210) 1277-2000 
(220) 28.4.2000 
(442) 11.6.2001 
(450) 7.1.2009 

 7 (511) 3, 5 
(511) 3 - Bieliace prípravky na kozmetické účely; čistia-

ce prípravky, mydlá vrátane dezodoračných, de-
zinfekčných a medicinálnych; dezodoranty na 
osobnú potrebu; kozmetické prípravky, kozmetic-
ké krémy, kozmetické masky; kozmetické taštič-
ky; kozmetické tampóny; čistiace mlieka a vody, 
pleťové a telové mlieka, emulzie a vody, balzamy; 
protipotivé prípravky; opaľovacie prípravky; mi-
nerálne látky na kozmetické účely; zubné pasty. 
5 - Antiseptické a dezinfekčné prípravky, dezin-
fekčné prípravky na hygienické účely; medicínske 
bahno; balzamy na liečebné účely; prípravky proti 
poteniu; repelenty; minerálne soli; vitamínové prí-
pravky; vonné soli; pleťové a telové mlieka, emul-
zie a vody, balzamy, minerálne látky, všetko na 
liečebné účely. 

(540) MEDI 
(550) slovná 
(732) INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, 

821 06 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 227011 
(151) 11.2.2010 
(156) 17.8.2019 
(180) 17.8.2029 
(210) 1161-2009 
(220) 17.8.2009 
(442) 5.11.2009 
(450) 7.4.2010 

 9 (511) 35, 37, 39, 40 
(511) 35 - Obchodné poradenstvo, marketingová činnosť, 

reklamná činnosť, public relation. 
37 - Opravy, údržby, inštalácie energetických te-
pelných zariadení, opravy a čistenie kotlov, inšta-
lácie a opravy pecí, inštalácie a opravy vykurova-
cích zariadení. 
39 - Rozvod tepla, poradenská činnosť v oblasti 
rozvodu tepla, prenájom chladiacich zariadení, 
distribúcia energie, rozvod vody. 
40 - Výroba tepla, poradenská činnosť v oblasti 
výroby tepla, prenájom generátorov, prenájom vy-
kurovacích zariadení, výroba energie. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) STEFE Rožňava, s.r.o., Páterová 8, 048 01 Rož-

ňava, SK; STEFE SK, a.s., Na Troskách 26,  
974 01 Banská Bystrica, SK; STEFE Rimavská 
Sobota, s.r.o., Gorkého 8a, 979 01 Rimavská So-
bota, SK; STEFE Martin, a.s., Východná 14, 036 01 
Martin, SK; STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolen-
ská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica, SK; STEFE 
THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca, SK; 
STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Ban-
ská Bystrica, SK; STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, 
960 01 Zvolen, SK; STEFE Trnava, s. r. o., Fran-
tiškánska 16, 917 32 Trnava, SK; V.I.Trade s.r.o., 
Novozámocká 102, 949 05 Nitra, SK; 

 
 

(111) 228114 
(151) 19.8.2010 
(156) 26.11.2019 
(180) 26.11.2029 
(210) 1653-2009 
(220) 26.11.2009 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 5, 10, 12, 29, 30, 35, 39 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky, hromadne vyrábané 

liečivé prípravky zdravotnícke, hromadne vyrába-
né liečivé prípravky dietetické; zdravotnícke ob-
väzy; tlakové obväzy; chirurgické obväzy; liečivá 
pre ľudskú potrebu; liečivá na zverolekárske úče-
ly; liečebná kozmetika; dietetické prípravky na 
liečebné účely; zdravotnícke materiály a potreby, 
najmä obväzový materiál, hygienické vložky pre 
inkontinentných pacientov, absorpčné nohavičky 
pre inkontinentných pacientov. 
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, zubné a vete-
rinárske; umelé údy, oči a zuby, ortopedické po-
treby; materiál na zošívanie rán; pomôcky pre 
stomikov; pomôcky ortopedické; kompresívne 
pančuchy a návleky; pomôcky respiračné a inha-
lačné; pomôcky pre diabetikov - spotrebný zdra-
votnícky materiál patriaci do tejto triedy, a to in-
jekčné ihly a striekačky, prístroje na meranie hla-
diny cukru v krvi. 
12 - Vozíky pre invalidov vrátane príslušenstva. 
29 - Dietetické prípravky na neliečebné účely na 
báze živočíšnej patriace do tejto triedy. 
30 - Dietetické prípravky na neliečebné účely na 
báze rastlinnej patriace do tejto triedy. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; ob-
chodná administratíva; pomoc pri prevádzkovaní 
obchodov a obchodných činností priemyselného 
alebo obchodného podniku (obchodné poraden-
stvo); poradenské služby ekonomického charak-
teru; propagačná činnosť a reklama. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest; distribučná činnosť, zásielková 
služba. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, čierna, biela 
(732) B. Braun Medical s. r. o., Handlovská 19, 851 01 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228154 
(151) 19.8.2010 
(156) 16.2.2020 
(180) 16.2.2030 
(210) 197-2010 
(220) 16.2.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá 
(732) EKONOMIC s.r.o., Poľná 1, 066 01 Humenné, SK; 

 
 

(111) 228198 
(151) 19.8.2010 
(156) 17.3.2020 
(180) 17.3.2030 
(210) 411-2010 
(220) 17.3.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Televízna reklama; reklama; organizovanie 

výstav na komerčné alebo reklamné účely; pora-
denstvo v obchodnej činnosti; prieskum trhu; prie-
skum verejnej mienky; reklamné agentúry; rozši-
rovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačiva, vzorky); spracovanie tex-
tov. 
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 
vysielanie káblovej televízie; vysielanie satelitnej 
televízie; prenos dát; elektronická pošta; prenos 
správ a obrazových informácií pomocou počítača; 
počítačová komunikácia. 
41 - Vydávanie informačných periodických publi-
kácií; výroba rozhlasových a televíznych progra-
mov; vzdelávanie; kultúra; šport; výroba zvuko-
vých a dátových nosičov; výstavy, prehliadky; di-
gitálna tvorba obrazov na výstupných zariade-
niach; diskotéky; fotografická reportáž; prenájom 
filmov; fotografovanie; filmové štúdiá; informácie 
o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach 
rekreácie; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie 
videopások, organizovanie a vedenie seminárov;  
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organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; 
poskytovanie elektronických publikácií online (bez 
možnosti kopírovania); postsynchronizácia, dabing; 
požičiavanie videopások; organizovanie predsta-
vení (manažérske služby); reportérska služba; vý-
roba rozhlasových a televíznych programov; stri-
hanie videopások; televízna zábava; tvorba video-
filmov; nahrávanie na videopásky; výcvik. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, modrá 
(732) Frišo Milan, Ing., Za humnami 55, 949 01 Nitra, 

SK; 
 
 

(111) 228230 
(151) 19.8.2010 
(156) 24.3.2020 
(180) 24.3.2030 
(210) 441-2010 
(220) 24.3.2010 
(442) 7.5.2010 
(450) 7.10.2010 

 9 (511) 16, 32, 33 
(511) 16 - Tlačoviny; reklamné, propagačné a informač-

né materiály patriace do tejto triedy; etikety s vý-
nimkou textilných; obaly papierové a plastové pat-
riace do tejto triedy; obaly a tašky z papiera patria-
ce do tejto triedy. 
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické 
nápoje; ovocné nápoje a šťavy. 
33 - Vína všetkých druhov; alkoholické nápoje  
s výnimkou piva. 

(540) Château Malanta 
(550) slovná 
(732) Czako Jozef, Ing., Agátová 722/28, 951 01 Nit-

rianske Hrnčiarovce, SK; 
 
 

(111) 228389 
(151) 14.9.2010 
(156) 19.3.2020 
(180) 19.3.2030 
(210) 5187-2010 
(220) 19.3.2010 
(442) 7.6.2010 
(450) 8.11.2010 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 

materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; 
reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; lósy; tikety; 
plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľad-
nice. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;  
 

rozhlasová a televízna reklama; vydávanie a aktua-
lizovanie reklamných materiálov; zasielanie a roz-
širovanie reklamných materiálov (letáky, prospek-
ty, tlačivá, vzorky) zákazníkom. 
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádz-
kovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie 
lotérií a stávkových hier prostredníctvom interne-
tu; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľ-
ských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žre-
bových lotérií; organizovanie kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom 
internetu; organizovanie a prevádzkovanie dopln-
kových televíznych hier k lotériám; tvorba televíz-
nych programov; organizovanie živých vystúpení; 
organizovanie zábavných a športových súťaží. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, oranžová, biela, červená, bledomodrá 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228507 
(151) 15.10.2010 
(156) 7.4.2020 
(180) 7.4.2030 
(210) 5237-2010 
(220) 7.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 11, 12, 16, 17, 20, 21, 35, 42 
(511) 11 - Elektrické termoboxy. 

12 - Transportné vozíky. 
16 - Obalové materiály z plastických hmôt, plasto-
vé prepravné obaly, bublinkové obaly z plastu, fi-
xačné vložky do prepravných obalov z papiera, 
kartónu, lepenky. 
17 - Polotovary z plastických hmôt, plastové vý-
robky a hmoty pre automobilový priemysel a do-
pravné prostriedky, plastové výlisky pre rôzne od-
vetvia v rámci tejto triedy; tesniace materiály, tes-
niace obloženia, tesniace alebo upchávacie mate-
riály z gumy alebo plastov. 
20 - Prepravné nekovové palety, nakladacie neko-
vové palety, nekovové palety na manipuláciu s to-
varom, nekovové kontajnery na prepravu tovaru, 
prepravné nekovové boxy, skladacie nekovové 
boxy, plastové prepravky. 
21 - Neelektrické termoboxy. 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu 
a predaja tovaru v oblasti výrobkov v uvedených 
triedach 11, 12, 16, 17 a 20, reklamná činnosť  
a marketing; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby, ktoré súvisia s termoboxami, s transport-
nými vozíkmi, s obalovými materiálmi z plastic-
kých hmôt, s plastovými prepravnými obalmi,  
s bublinkovými obalmi z plastu, s fixačnými vlož-
kami do prepravných obalov z papiera, kartónu,  
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lepenky, s polotovarmi z plastických hmôt, s plas-
tovými výrobkami a hmotami pre automobilový 
priemysel a dopravné prostriedky, s plastovými 
výliskami pre rôzne odvetvia priemyslu, s tesnia-
cimi materiálmi, s tesniacimi obloženiami, s tes-
niacimi alebo upchávacími materiálmi z gumy 
alebo plastov, s prepravnými nekovovými pale-
tami, s nakladacími nekovovými paletami, s ne-
kovovými paletami na manipuláciu s tovarom,  
s nekovovými kontajnermi na prepravu tovaru,  
s prepravnými nekovovými boxami, so skladací-
mi nekovovými boxami, s plastovými prepravkami. 
42 - Vývoj, tvorba konštrukčnej a technologickej 
dokumentácie pre výrobky uvedené v triedach 
11, 12, 16, 17 a 20, navrhovanie modelov výrob-
kov z plastov, projektovanie foriem na tvárnenie 
plastov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) PPO GROUP CZ, s.r.o., Brněnská 2938/25, 669 02 

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

 
 

(111) 228508 
(151) 15.10.2010 
(156) 7.4.2020 
(180) 7.4.2030 
(210) 5238-2010 
(220) 7.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 11, 12, 16, 17, 20, 21, 35, 42 
(511) 11 - Elektrické termoboxy. 

12 - Transportné vozíky. 
16 - Obalové materiály z plastických hmôt, plasto-
vé prepravné obaly, bublinkové obaly z plastu, fi-
xačné vložky do prepravných obalov z papiera, 
kartónu, lepenky. 
17 - Polotovary z plastických hmôt, plastové vý-
robky a hmoty pre automobilový priemysel a do-
pravné prostriedky, plastové výlisky pre rôzne od-
vetvia v rámci tejto triedy; tesniace materiály, tes-
niace obloženia, tesniace alebo upchávacie mate-
riály z gumy alebo plastov. 
20 - Prepravné nekovové palety, nakladacie neko-
vové palety, nekovové palety na manipuláciu s to-
varom, nekovové kontajnery na prepravu tovaru, 
prepravné nekovové boxy, skladacie nekovové 
boxy, plastové prepravky. 
21 - Neelektrické termoboxy. 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu 
a predaja tovaru v oblasti výrobkov v uvedených 
triedach 11, 12, 16, 17 a 20, reklamná činnosť  
a marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služ-
by, ktoré súvisia s termoboxami, s transportnými 
vozíkmi, s obalovými materiálmi z plastických  
 
 

hmôt, s plastovými prepravnými obalmi, s bublin-
kovými obalmi z plastu, s fixačnými vložkami do 
prepravných obalov z papiera, kartónu, lepenky,  
s polotovarmi z plastických hmôt, s plastovými vý-
robkami a hmotami pre automobilový priemysel  
a dopravné prostriedky, s plastovými výliskami pre 
rôzne odvetvia priemyslu, s tesniacimi materiálmi,  
s tesniacimi obloženiami, s tesniacimi alebo upchá-
vacími materiálmi z gumy alebo plastov, s preprav-
nými nekovovými paletami, s nakladacími nekovo-
vými paletami, s nekovovými paletami na manipu-
láciu s tovarom, s nekovovými kontajnermi na pre-
pravu tovaru, s prepravnými nekovovými boxami, 
so skladacími nekovovými boxami, s plastovými 
prepravkami. 
42 - Vývoj, tvorba konštrukčnej a technologickej 
dokumentácie pre výrobky uvedené v triedach 11, 
12, 16, 17 a 20, navrhovanie modelov výrobkov  
z plastov, projektovanie foriem na tvárnenie plastov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) PPO GROUP CZ, s.r.o., Brněnská 2938/25, 669 02 

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

 
 

(111) 228509 
(151) 15.10.2010 
(156) 7.4.2020 
(180) 7.4.2030 
(210) 5239-2010 
(220) 7.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 11, 12, 16, 17, 20, 21, 35, 42 
(511) 11 - Elektrické termoboxy. 

12 - Transportné vozíky. 
16 - Obalové materiály z plastických hmôt, plastové 
prepravné obaly, bublinkové obaly z plastu, fixačné 
vložky do prepravných obalov z papiera, kartónu, 
lepenky. 
17 - Polotovary z plastických hmôt, plastové výrob-
ky a hmoty pre automobilový priemysel a dopravné 
prostriedky, plastové výlisky pre rôzne odvetvia  
v rámci tejto triedy; tesniace materiály, tesniace ob-
loženia, tesniace alebo upchávacie materiály z gumy 
alebo plastov. 
20 - Prepravné nekovové palety, nakladacie neko-
vové palety, nekovové palety na manipuláciu s to-
varom, nekovové kontajnery na prepravu tovaru, 
prepravné nekovové boxy, skladacie nekovové bo-
xy, plastové prepravky. 
21 - Neelektrické termoboxy. 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu  
a predaja tovaru v oblasti výrobkov v uvedených 
triedach 11, 12, 16, 17 a 20, reklamná činnosť  
a marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služ-
by, ktoré súvisia s termoboxami, s transportnými  
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vozíkmi, s obalovými materiálmi z plastických 
hmôt, s plastovými prepravnými obalmi, s bublin-
kovými obalmi z plastu, s fixačnými vložkami do 
prepravných obalov z papiera, kartónu, lepenky,  
s polotovarmi z plastických hmôt, s plastovými 
výrobkami a hmotami pre automobilový priemysel 
a dopravné prostriedky, s plastovými výliskami 
pre rôzne odvetvia priemyslu, s tesniacimi mate-
riálmi, s tesniacimi obloženiami, s tesniacimi ale-
bo upchávacími materiálmi z gumy alebo plastov, 
s prepravnými nekovovými paletami, s naklada-
cími nekovovými paletami, s nekovovými paleta-
mi na manipuláciu s tovarom, s nekovovými kon-
tajnermi na prepravu tovaru, s prepravnými neko-
vovými boxami, so skladacími nekovovými bo-
xami, s plastovými prepravkami. 
42 - Vývoj, tvorba konštrukčnej a technologickej 
dokumentácie pre výrobky uvedené v triedach 
11, 12, 16, 17 a 20, navrhovanie modelov výrob-
kov z plastov, projektovanie foriem na tvárnenie 
plastov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) PPO GROUP CZ, s.r.o., Brněnská 2938/25, 669 02 

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

 
 

(111) 228510 
(151) 15.10.2010 
(156) 7.4.2020 
(180) 7.4.2030 
(210) 5240-2010 
(220) 7.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 11, 12, 16, 17, 20, 21, 35, 42 
(511) 11 - Elektrické termoboxy. 

12 - Transportné vozíky. 
16 - Obalové materiály z plastických hmôt, plas-
tové prepravné obaly, bublinkové obaly z plastu, 
fixačné vložky do prepravných obalov z papiera, 
kartónu, lepenky. 
17 - Polotovary z plastických hmôt, plastové vý-
robky a hmoty pre automobilový priemysel a do-
pravné prostriedky, plastové výlisky pre rôzne 
odvetvia v rámci tejto triedy; tesniace materiály, 
tesniace obloženia, tesniace alebo upchávacie 
materiály z gumy alebo plastov. 
20 - Prepravné nekovové palety, nakladacie ne-
kovové palety, nekovové palety na manipuláciu  
s tovarom, nekovové kontajnery na prepravu to-
varu, prepravné nekovové boxy, skladacie neko-
vové boxy, plastové prepravky. 
21 - Neelektrické termoboxy. 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu 
a predaja tovaru v oblasti výrobkov v uvedených 
triedach 11, 12, 16, 17 a 20, reklamná činnosť  
a marketing; maloobchodné a veľkoobchodné  
 

služby, ktoré súvisia s termoboxami, s transport-
nými vozíkmi, s obalovými materiálmi z plastic-
kých hmôt, s plastovými prepravnými obalmi,  
s bublinkovými obalmi z plastu, s fixačnými 
vložkami do prepravných obalov z papiera, kar-
tónu, lepenky, s polotovarmi z plastických hmôt, 
s plastovými výrobkami a hmotami pre automo-
bilový priemysel a dopravné prostriedky, s plas-
tovými výliskami pre rôzne odvetvia priemyslu,  
s tesniacimi materiálmi, s tesniacimi obloženia-
mi, s tesniacimi alebo upchávacími materiálmi  
z gumy alebo plastov, s prepravnými nekovový-
mi paletami, s nakladacími nekovovými paleta-
mi, s nekovovými paletami na manipuláciu s to-
varom, s nekovovými kontajnermi na prepravu to-
varu, s prepravnými nekovovými boxami, so skla-
dacími nekovovými boxami, s plastovými pre-
pravkami. 
42 - Vývoj, tvorba konštrukčnej a technologickej 
dokumentácie pre výrobky uvedené v triedach 
11, 12, 16, 17 a 20, navrhovanie modelov výrob-
kov z plastov, projektovanie foriem na tvárnenie 
plastov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela 
(732) PPO GROUP CZ, s.r.o., Brněnská 2938/25, 669 02 

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

 
 

(111) 228511 
(151) 15.10.2010 
(156) 7.4.2020 
(180) 7.4.2030 
(210) 5241-2010 
(220) 7.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 11, 12, 16, 17, 20, 21, 35, 42 
(511) 11 - Elektrické termoboxy. 

12 - Transportné vozíky. 
16 - Obalové materiály z plastických hmôt, plas-
tové prepravné obaly, bublinkové obaly z plastu, 
fixačné vložky do prepravných obalov z papiera, 
kartónu, lepenky. 
17 - Polotovary z plastických hmôt, plastové vý-
robky a hmoty pre automobilový priemysel a do-
pravné prostriedky, plastové výlisky pre rôzne 
odvetvia v rámci tejto triedy; tesniace materiály, 
tesniace obloženia, tesniace alebo upchávacie 
materiály z gumy alebo plastov. 
20 - Prepravné nekovové palety, nakladacie ne-
kovové palety, nekovové palety na manipuláciu  
s tovarom, nekovové kontajnery na prepravu to-
varu, prepravné nekovové boxy, skladacie neko-
vové boxy, plastové prepravky. 
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21 - Neelektrické termoboxy. 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu 
a predaja tovaru v oblasti výrobkov v uvedených 
triedach 11, 12, 16, 17 a 20, reklamná činnosť  
a marketing; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby, ktoré súvisia s termoboxami, s transport-
nými vozíkmi, s obalovými materiálmi z plastic-
kých hmôt, s plastovými prepravnými obalmi,  
s bublinkovými obalmi z plastu, s fixačnými vlož-
kami do prepravných obalov z papiera, kartónu, 
lepenky, s polotovarmi z plastických hmôt, s plas-
tovými výrobkami a hmotami pre automobilový 
priemysel a dopravné prostriedky, s plastovými 
výliskami pre rôzne odvetvia priemyslu, s tesnia-
cimi materiálmi, s tesniacimi obloženiami, s tes-
niacimi alebo upchávacími materiálmi z gumy 
alebo plastov, s prepravnými nekovovými paleta-
mi, s nakladacími nekovovými paletami, s neko-
vovými paletami na manipuláciu s tovarom, s ne-
kovovými kontajnermi na prepravu tovaru, s pre-
pravnými nekovovými boxami, so skladacími ne-
kovovými boxami, s plastovými prepravkami. 
42 - Vývoj, tvorba konštrukčnej a technologickej 
dokumentácie pre výrobky uvedené v triedach 11, 
12, 16, 17 a 20, navrhovanie modelov výrobkov  
z plastov, projektovanie foriem na tvárnenie plastov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela 
(732) PPO GROUP CZ, s.r.o., Brněnská 2938/25, 669 02 

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

 
 

(111) 228512 
(151) 15.10.2010 
(156) 7.4.2020 
(180) 7.4.2030 
(210) 5242-2010 
(220) 7.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 11, 12, 16, 17, 20, 21, 35, 42 
(511) 11 - Elektrické termoboxy. 

12 - Transportné vozíky. 
16 - Obalové materiály z plastických hmôt, plas-
tové prepravné obaly, bublinkové obaly z plastu, 
fixačné vložky do prepravných obalov z papiera, 
kartónu, lepenky. 
17 - Polotovary z plastických hmôt, plastové vý-
robky a hmoty pre automobilový priemysel a do-
pravné prostriedky, plastové výlisky pre rôzne od-
vetvia v rámci tejto triedy; tesniace materiály, tes-
niace obloženia, tesniace alebo upchávacie mate-
riály z gumy alebo plastov. 
20 - Prepravné nekovové palety, nakladacie neko-
vové palety, nekovové palety na manipuláciu s to- 
 

varom, nekovové kontajnery na prepravu tovaru, 
prepravné nekovové boxy, skladacie nekovové 
boxy, plastové prepravky. 
21 - Neelektrické termoboxy. 
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu 
a predaja tovaru v oblasti výrobkov uvedených  
v triedach 11, 12, 16, 17 a 20, reklamná činnosť  
a marketing, maloobchodné a veľkoobchodné 
služby, ktoré súvisia s termoboxami, s transport-
nými vozíkmi, s obalovými materiálmi z plastic-
kých hmôt, s plastovými prepravnými obalmi,  
s bublinkovými obalmi z plastu, s fixačnými 
vložkami do prepravných obalov z papiera, kar-
tónu, lepenky, s polotovarmi z plastických hmôt, 
s plastovými výrobkami a hmotami pre automo-
bilový priemysel a dopravné prostriedky, s plas-
tovými výliskami pre rôzne odvetvia priemyslu,  
s tesniacimi materiálmi, s tesniacimi obloženia-
mi, s tesniacimi alebo upchávacími materiálmi  
z gumy alebo plastov, s prepravnými nekovový-
mi paletami, s nakladacími nekovovými paleta-
mi, s nekovovými paletami na manipuláciu s to-
varom, s nekovovými kontajnermi na prepravu 
tovaru, s prepravnými nekovovými boxami, so 
skladacími nekovovými boxami, s plastovými pre-
pravkami. 
42 - Vývoj, tvorba konštrukčnej a technologickej 
dokumentácie pre výrobky uvedené v triedach 
11, 12, 16, 17 a 20, navrhovanie modelov výrob-
kov z plastov, projektovanie foriem na tvárnenie 
plastov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela 
(732) PPO GROUP CZ, s.r.o., Brněnská 2938/25, 669 02 

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

 
 

(111) 228518 
(151) 15.10.2010 
(156) 26.4.2020 
(180) 26.4.2030 
(210) 5297-2010 
(220) 26.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto 

materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; 
reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; lósy; tikety; 
plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľad-
nice. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktu- 
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alizovanie reklamných materiálov; zasielanie  
a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, pros-
pekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom. 
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a pre-
vádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizo-
vanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom 
internetu; organizovanie a prevádzkovanie spo-
trebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzko-
vanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových 
stávok; organizovanie kurzových stávok pros-
tredníctvom internetu; organizovanie a prevádz-
kovanie doplnkových televíznych hier k loté-
riám; tvorba televíznych programov; organizova-
nie živých vystúpení; organizovanie zábavných  
a športových súťaží. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna, ružová, biela 
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Breč-

tanová 1, 830 07 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a znám-

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228557 
(151) 15.10.2010 
(156) 14.5.2020 
(180) 14.5.2030 
(210) 775-2010 
(220) 14.5.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 33, 39, 41 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

39 - Organizovanie exkurzií, skladovanie, sprevá-
dzanie turistov, turistické prehliadky, organizova-
nie výletov, rezervácia zájazdov. 
41 - Prevádzkovanie múzeí. 

(540) Nestville distillery 
(550) slovná 
(732) BGV, s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 228592 
(151) 15.10.2010 
(156) 25.3.2020 
(180) 25.3.2030 
(210) 484-2010 
(220) 25.3.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 32, 33, 35, 43 
(511) 32 - Pivo; pivná mladinka; sladové pivo; zázvoro-

vé pivo; výťažky z chmeľu na výrobu piva; neal-
koholické nápoje; nealkoholické pivo; energetické 
nealkoholické nápoje; sirupy a iné prípravky na 
výrobu nápojov; nealkoholické džúsy a šťavy; ne-
alkoholické výťažky z ovocia; koktail nealkoho-
lický; stolové vody; citronády; minerálne vody  
a sýtené vody ako nápoje. 

 

33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; alko-
holové extrakty; destilované nápoje; digestívy; 
likéry a pálenky; liehoviny; alkoholické ovocné 
mušty; víno; alkoholické mušty; liehové esencie; 
alkoholické výťažky z ovocia. 
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť  
s pivom, alkoholickými a nealkoholickými ná-
pojmi, potravinami; maloobchodná a veľkoobchod-
ná činnosť so sladom a polotovarmi na výrobu pi-
va; prenájom predajných automatov; zhromažďo-
vanie rozličných výrobkov, predovšetkým nápojov 
a potravín pre tretie osoby (okrem dopravy) s cie-
ľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto vý-
robky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to pros-
tredníctvom maloobchodných predajní, veľkoob-
chodných predajní, prostredníctvom katalógového 
predaja alebo elektronickými prostriedkami, pros-
tredníctvom webových stránok alebo prostredníc-
tvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovo-
zom a vývozom; reklama; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktuali-
zovanie reklamných alebo náborových materiálov; 
prenájom reklamných priestorov a plôch; pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti; marketingové služ-
by; prieskum trhu; organizovanie komerčných ale-
bo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja 
pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; vyhľadáva-
nie sponzorov; poskytovanie uvedených služieb  
a poskytovanie informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektro-
nickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu; obchodné sprostredkovanie služieb v trie-
dach 35 a 43; obchodné sprostredkovanie plnenia 
piva a iných nápojov. 
43 - Služby barov; kaviarne; reštaurácie; jedálne; 
bufety; reštauračné služby (strava); rýchle občer-
stvenie; ketering, príprava a dodávka jedál na ob-
jednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; ho-
telierske služby; poskytovanie prechodného uby-
tovania; prenájom obrusov a sklenených výrob-
kov; ponúkanie uvedených služieb a poskytovanie 
informácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) MARTINER 
(550) slovná 
(732) Heineken Slovensko, a. s., Novozámocká 2, 947 12 

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

 
 

(111) 228608 
(151) 15.10.2010 
(156) 12.4.2020 
(180) 12.4.2030 
(210) 570-2010 
(220) 12.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kur-

zov, školení, športová a kultúrna činnosť. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Petty Vojtech, JUDr., Československej armády 

1179/10, 040 01 Košice, SK; 
 
 

(111) 228609 
(151) 15.10.2010 
(156) 12.4.2020 
(180) 12.4.2030 
(210) 571-2010 
(220) 12.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 6, 40 
(511) 6 - Kovový stavebný materiál; kovové zárubne. 

40 - Spracovanie a úprava kovového materiálu. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela 
(732) WAGNER SERVICECENTRUM s.r.o., Teslo- 

vá 2, 040 12 Košice, SK; 
 
 

(111) 228616 
(151) 15.10.2010 
(156) 19.4.2020 
(180) 19.4.2030 
(210) 601-2010 
(220) 19.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 29, 35 
(511) 29 - Mlieko; mliečne výrobky; mliečne krémy  

a dezerty; smotana; smotanové výrobky; jogurty; 
kefír; kyslé mlieko; tvaroh, výrobky z tvarohu. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, červená, žltá, hnedá, ružová 
(732) AGRO TAMI, a. s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 228617 
(151) 15.10.2010 
(156) 19.4.2020 
(180) 19.4.2030 
(210) 602-2010 
(220) 19.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 29, 35 
(511) 29 - Mlieko; mliečne výrobky; mliečne krémy  

a dezerty; smotana; smotanové výrobky; jogurty; 
kefír; kyslé mlieko; tvaroh, výrobky z tvarohu. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 29. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, červená, žltá, hnedá, ružová, čierna 
(732) AGRO TAMI, a. s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
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(111) 228626 
(151) 15.10.2010 
(156) 21.4.2020 
(180) 21.4.2030 
(210) 621-2010 
(220) 21.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 1, 19, 35 
(511) 1 - Chemické prípravky pre priemysel, najmä na 

použitie do cementu a pri výrobe betónu; chemic-
ké prísady do cementových a maltových zmesí  
s výnimkou farieb a olejov; spojovacie činidlá na 
priemyselné účely. 
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä cement, 
balený cement, suché cementové a maltové zmesi. 
35 - Činnosť reklamná a inzertná. 

(540) Floorpact 
(550) slovná 
(732) CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 228631 
(151) 15.10.2010 
(156) 23.4.2020 
(180) 23.4.2030 
(210) 636-2010 
(220) 23.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 7.12.2010 

 9 (511) 34 
(511) 34 - Tabak; cigarety; cigary; šnupavý tabak; papier 

na cigary; fajky; cigaretové filtre; kazety na ciga-
rety s výnimkou kaziet z drahých kovov; vrecúška 
na tabak; cigaretové zapaľovače s výnimkou zapa-
ľovačov z drahých kovov; zápalky; čističe na faj-
ky; popolníky pre fajčiarov s výnimkou popolní-
kov z drahých kovov a odrezávače na cigarové 
špičky (kutery). 

(540) BOHEM 
(550) slovná 
(732) KT & G Corporation, 100 Pyong chon-dong, Dae-

deog-gu, Daejeon, KR; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 228686 
(151) 22.11.2010 
(156) 25.3.2020 
(180) 25.3.2030 
(210) 474-2010 
(220) 25.3.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Vitamíny, rastlinné výťažky, vitamínové a/ale-

bo minerálne prípravky a látky, doplnky potravy  
s obsahom vitamínov, hlavne vo forme práškov, 
toboliek, tabletiek, dražé, piluliek a cukríkov (všet-
ko na lekárske účely). 
29 - Potravinové doplnky a prísady do potravín za-
radené v tejto triede včítane doplnkov obsahujú-
cich vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, proteí-
ny, stopové prvky, tuky a uhľohydráty. 
 
 
 

30 - Potravinové doplnky a prísady do potravín 
zaradené v tejto triede včítane doplnkov obsahu-
júcich vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, pro-
teíny, stopové prvky, tuky a uhľohydráty. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavomodrá, bledomodrá, biela 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

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

 
 

(111) 228687 
(151) 22.11.2010 
(156) 25.3.2020 
(180) 25.3.2030 
(210) 475-2010 
(220) 25.3.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Vitamíny, rastlinné výťažky, vitamínové a/ale-

bo minerálne prípravky a látky, doplnky potravy  
s obsahom vitamínov, hlavne vo forme práškov, 
toboliek, tabletiek, dražé, piluliek a cukríkov (všet-
ko na lekárske účely). 
29 - Potravinové doplnky a prísady do potravín za-
radené v tejto triede včítane doplnkov obsahujú-
cich vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, proteí-
ny, stopové prvky, tuky a uhľohydráty. 
30 - Potravinové doplnky a prísady do potravín za-
radené v tejto triede včítane doplnkov obsahujú-
cich vitamíny, rastlinné výťažky, minerály, proteí-
ny, stopové prvky, tuky a uhľohydráty. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39, 921 01 

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

 
 

(111) 228709 
(151) 22.11.2010 
(156) 17.5.2020 
(180) 17.5.2030 
(210) 808-2010 
(220) 17.5.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 32, 35, 39, 43 
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(511) 32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko-
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, 
obchodná správa; obchodná administratíva; kan-
celárske práce. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; or-
ganizovanie ciest. 
43 - Reštauračné služby (strava); poskytovanie 
prechodného ubytovania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Michalovič Andrej, Ing., Blahova 7, 909 01 Skali-

ca, SK; Vakula Ivan, Gorkého 45/30, 909 01 Ska-
lica, SK; Krušina Martin, Clementisa 38, 909 01 
Skalica, SK; Kvasnička Peter, Ing., Sudomeric- 
ká 2101/4, 909 01 Skalica, SK; Socháň Ján, Ludví-
ka Svobodu 32, 909 01 Skalica, SK; 

 
 

(111) 228717 
(151) 22.11.2010 
(156) 27.5.2020 
(180) 27.5.2030 
(210) 871-2010 
(220) 27.5.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 31, 32, 33, 35, 39 
(511) 31 - Vínna réva. 

32 - Nealkoholické nápoje, sirupy, ovocné šťavy, 
ovocné výťažky nealkoholické. 
33 - Vína. 
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj vý-
robkov uvedených v triedach 31, 32 a 33, spros-
tredkovanie predaja a nákupu výrobkov uvede-
ných v triedach 31, 32 a 33. 
39 - Skladovanie tovaru. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(732) ZENAGRO, s. r. o., Trstínska 10, 917 01 Trnava, 

SK; 
(740) Haršány Marián, JUDr., Trnava, SK; 

 
 

(111) 228738 
(151) 22.11.2010 
(156) 14.4.2020 
(180) 14.4.2030 
(210) 5257-2010 
(220) 14.4.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 6, 11, 17, 19 
 
 
 
 

(511) 6 - Potrubie na diaľkové vykurovanie z kovu, ko-
vové vodovodné potrubie, kovové objímky a spoj-
ky na rúry a potrubie, potrubie na diaľkové vyku-
rovanie zo vzácnych kovov, potrubie na diaľkové 
vykurovanie z medi. 
11 - Sanitárne (toaletné) zariadenia. 
17 - Nekovové objímky a spojky na rúry a potru-
bie. 
19 - Vodovodné potrubie, nekovové, nekovové 
potrubie na diaľkové vykurovanie, potrubie z plas-
tickej hmoty, tepelnoizolačné potrubie z plastickej 
hmoty na prepravu tekutín, tepelnoizolačné po-
trubie z plastickej hmoty na prepravu studenej 
vody. 

(540) ISOPIPE 
(550) slovná 
(732) ISOPLUS FERNWÄRMETECHNIK GESELL-

SCHAFT M.B.H., Furthofer Straße 1a, A-3192 
Hohenberg, AT; 

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

(111) 228760 
(151) 22.11.2010 
(156) 16.3.2020 
(180) 16.3.2030 
(210) 406-2010 
(220) 16.3.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 29, 30, 39 
(511) 29 - Sušená zelenina, sušené záhradné bylinky. 

30 - Aromatické prípravky do potravín, chuťové 
prísady, čierne korenie, korenie (spice), karí (kore-
nie), paprika (korenie), nové korenie, zázvor (kore-
nie), koreniny, príchute do potravín (s výnimkou 
esencií a éterických olejov), kuchynská soľ, ocot, 
soľ na konzervovanie potravín. 
39 - Balenie tovarov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, žltá, zelená, oranžová, modrá, čierna 
(732) Thymos, spol. s r.o., Popradská 518, 059 52 Veľká 

Lomnica, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 

 
 

(111) 228763 
(151) 22.11.2010 
(156) 31.3.2020 
(180) 31.3.2030 
(210) 509-2010 
(220) 31.3.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 
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 9 (511) 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 31, 35, 37, 39, 41, 44 
(511) 1 - Chemikálie vrátane základných anorganických 

chemikálií a základných organických chemikálií 
pre priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo (s vý-
nimkou fungicídov, insekticídov a prípravkov pro-
ti parazitom); chemické prísady do motorových 
palív; antidetonačné látky do spaľovacích moto-
rov; detergentné prípravky do benzínu; látky pod-
porujúce horenie (chemické prípravky do motoro-
vých olejov); hydraulické kvapaliny; brzdové kva-
paliny; gleje s výnimkou glejov na kancelárske  
a domáce použitie; lepidlá na priemyselné účely; 
želatína na priemyselné účely; chemické prípravky 
na výrobu pigmentov a farieb; glycerín na priemy-
selné účely; umelé živice v surovom stave; nemrz-
núca zmes; minerálne hnojivá; fosfáty (hnojivá); 
dusíkaté zlúčeniny; chemické aditíva do fungicídov; 
prípravky na hnojenie; poľnohospodárske hnojivá; 
chemické látky na konzervovanie potravín. 
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; maza-
cie prípravky; palivá vrátane pohonných hmôt do 
motorových vozidiel; motorové benzíny; nafta; prí-
sady nechemické do motorových palív; ropa; ľah-
ké ropné frakcie; stredné ropné frakcie: plynové 
oleje; vykurovacie oleje; vazelíny na priemyselné 
účely; parafíny; vosky ako surovina. 
5 - Fungicídy; herbicídy; insekticídy; prípravky na 
ničenie hmyzu; dezinfekčné prostriedky; chemické 
prípravky na zverolekárske účely. 
6 - Oceľ; oceľové rúry; valcové rúry; kovové rúry, 
kovové vypúšťacie rúry, kovové odvodňovacie rú-
ry; kovové vlákna na použitie v poľnohospodár-
stve; budovy (vystužovacie kovové materiály na 
stavbu); kovové drenážne rúry; kovové kusy na 
potrubia; kovové vodovodné potrubia; kovové ko-
lená ako ohyby potrubia; kovové prípojky a odboč-
ky na potrubia; oceľové drôty nepatentované naj-
mä na všeobecné účely; kovový spojovací mate-
riál; kovové profilové drôty; pozinkované drôty; 
kovové valcované drôty trstinové (lamelové); val-
cované drôty na svorníky valčekových reťazí; ťa-
hané oceľové drôty kvetinové; oceľové drôty na 
palníky; drôty na výrobu vysokotlakových hadíc; 
feromagnetické drôty bandážové; výrobky z drô-
tov, najmä oceľový kord, kruhové palicové (pät-
kové) lanká, zväzkové päticové lanká; oceľový pie-
sok; nádrže (kovové); kovové násypníky nie me-
chanické; rámy stavieb (kovové); stavby, stavebné 
konštrukcie (kovové); kovový stavebný materiál  
a kovové panely; kovové vonkajšie plášte budov. 
7 - Brány (poľnohospodárske náradie); poľnohos-
podárske stroje; stroje a zariadenia pre poľnohos-
podársky priemysel; žacie stroje; stroje na spraco-
vanie hnojív; časti, mechanizmy a motory poľno-
hospodárskych strojov; riadiaci mechanizmus po-
ľnohospodárskych strojov; kovoobrábacie stroje - 
brúsky, frézy, sústruhy, vŕtačky; nástroje ako časti 
strojov (kovoobrábacích); rezacie stroje; stroje  
a zariadenia pre poľnohospodársky priemysel (la-
kovne, lisy, manipulátory, kukuričné adaptéry, sl-
nečnicové adaptéry, špeciálne obilné žacie lišty, 
ťahané bubnové žacie stroje nesené so zavesením 
vzadu a s celým zavesením, diskové žacie stroje,  
a to nesené s kondicionérom, ťahané s kondicioné-
rom, čelné, kombinácie; obracače, zhrňovače, lisy 
s variabilnou lisovacou komorou, lisy s pevnou li-
sovacou komorou, lisy na hranaté balíky, postre-
kovače, a to nesené, ťahané, samoohybné; mulčo- 
 

vače, a to čelné a zadné, bočné a priekopové; ob-
rábacie a tvarovacie stroje; poľnohospodárske ná-
stroje na iný než ručný pohon; strojné zariadenia  
a ich časti patriace do tejto triedy; hriadele strojov; 
hydraulické motory; kĺby, spojky, spojenia, styky 
(časti strojov); kľukové skrine strojov, motorov  
a hnacích strojov; krúžky piestne a ložiskové; kry-
ty ako časti strojov; nástroje ako časti strojov; ob-
rábacie stroje; ventily ako časti strojov; remene do 
motorov a hnacích strojov; riadiace mechanizmy 
strojov, motorov a hnacích strojov; spojky; súko-
lesia ako časti strojov; valce do strojov; zdvíhacie 
zariadenia; poľnohospodárske dopravníky; poľno-
hospodárske náradie s výnimkou ručného; stroje  
a zariadenia na kŕmenie; sejbu a spracovanie pôdy; 
stroje a zariadenia na precízne poľnohospodárstvo; 
stroje na úpravu a zber krmovín; poľnohospodár-
ska a záhradná technika; teleskopické manipuláto-
ry pre poľnohospodárstvo a stavebníctvo; univer-
zálne rozmetadlo; univerzálna plošina; kŕmne vo-
zy, a to miešacie kŕmne vozy, samonakladacie 
kŕmne vozy, samochodné kŕmne vozy; vyrezávače 
silážnych blokov; silážne kliešte ako stroje; nára-
die s výnimkou ručného a príslušenstvo na malo-
traktory, na sejbu a spracovanie pôdy; kombajny; 
vozidlá na zber krmovín; manipulátory; kŕmne vo-
zy; prekladací voz; poľnohospodárske stroje a ich 
časti patriace do tejto triedy. 
8 - Sekery; kladivá; motyky; ručné nástroje a ná-
radie (určené pre poľnohospodárstvo); hrable; lo-
paty; rýle; kosy; sekáče; sekerky; krompáče; mo-
tyčky; držiaky na pílku; kosáky; vidly. 
11 - Zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; 
osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky. 
12 - Automobilové podvozky; automobilové stre-
chy; automobily; karosérie automobilov; dopravné 
prostriedky, časti a súčasti dopravných prostried-
kov na pohyb po zemi, dopravné prostriedky na 
pohyb po vode, vo vzduchu a po koľajniciach, ná-
hradné diely, zahrnuté do tejto triedy; mikrolitráž-
ne automobily; kapoty pozemných vozidiel; ná-
kladné autá, kamióny; traktory; veľkoobjemový 
voz; voz (cisterna); silážny voz na prepravu balí-
kov; nápravy vozidiel; prevodovky do pozemných 
vozidiel; zabezpečovacie elektronické a mecha-
nické zariadenia vozidiel a pracovných strojov za-
radených do tejto triedy, ochranné prvky pre vo-
zidlá; konvenčné návesy. 
16 - Papier a výrobky z papiera; tlačoviny všet-
kých druhov; neperiodická tlač, najmä časopisy, 
noviny; knihy; prospekty; plagáty; fotografie; po-
hľadnice; korešpondenčné lístky; listový papier; 
kalendáre; vizitky; knihárske výrobky; propagačné 
materiály a predmety z papiera a plastických hmôt 
patriace do tejto triedy, najmä brožúry, letáky, ob-
tlačky; obalový materiál z papiera a plastických 
hmôt patriaci do tejto triedy; ozdobné predmety  
z papiera a/alebo plastu patriace do triedy. 
31 - Plody a semená vhodné na poľnohospodárske 
účely patriace do tejto triedy; čerstvá zelenina; ži-
vé poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro-
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; hospodárske zvieratá; hydina na chov; 
hydina živá; chmeľ; jačmeň; jadrové krmivo pre 
zvieratá; jedlé korene; kríky; krmivo, krmivo pre 
dobytok a rožný statok; prísady do krmiva nie na 
lekárske účely; krmivo pre domáce zvieratá; krmi-
vo pre vtáky; krmivo pre zvieratá; vápno ako kr- 
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mivo pre zvieratá; kŕmne zmesi na výkrm hospo-
dárskych zvierat; krúpy pre hydinu; kukurica; ku-
kuričné výlisky pre dobytok; kvasnice pre doby-
tok; ľanová múčka (suché krmivo); slamený mate-
riál na prikrytie povrchu pôdy (mulč); matoliny 
(výlisky ovocia a plodov); nápoje pre zvieratá; 
prípravky pre nosnice; obilie v nespracovanom 
stave; obilniny ako zvyškové produkty na živočíš-
nu spotrebu; otrubová kŕmna zmes na živočíšnu 
spotrebu; ovos; produkty na podstielku zvierat, 
podstielka pre zvieratá; pokrutiny; posilňujúce príp-
ravky pre zvieratá; proteín na živočíšnu spotrebu; 
psie sucháre; pšenica; rastlinné semená; rastliny; 
rašelina ako podstielka; raž; repa; výlisky z repky; 
rybia múčka na kŕmenie zvierat; ryžová múka ako 
krmivo; sadenice; seno; sezam; slama ako krmivo; 
slama ako materiál na prikrytie pôdy; slama ako 
podstielka; soľ pre dobytok; suché krmivo; šrot 
pre zvieratá; prírodné trávniky; úžitkové domáce 
zvieratá; vedľajšie produkty spracovania obilnín 
na živočíšnu spotrebu; vinič (rastlina); prípravky 
na výkrm zvierat; výlisky repky olejnej pre rožný 
dobytok; vylisovaná cukrová trstina (surovina); 
zrno (obilie); zrno (semená); zrno na živočíšnu 
spotrebu; chované zvieratá; živé zvieratá. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvede-
nými v triedach 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 31; ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
de 35; obchodné sprostredkovanie inštalačných, 
opravárskych služieb a služieb údržby; obchodné 
sprostredkovanie služieb spracovania a úpravy ma-
teriálu; obchodné sprostredkovanie poľnohospo-
dárskych, lesníckych a záhradných služieb; ob-
chodné sprostredkovanie výstavby a opravy skla-
dov pre rastlinnú a živočíšnu výrobu; obchodné 
sprostredkovanie vzdelávania, kurzov a školení (pre 
zamestnancov, zákazníkov, technikov); obchodné 
sprostredkovanie služieb týkajúcich sa pestovania 
rastlín a chovu zvierat; maloobchodná a veľkoob-
chodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach 1, 
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 31, ako aj veľkoobchodné 
a maloobchodné služby s poľnohospodárskymi 
strojmi a technikou; kancelárie zaoberajúce sa do-
vozom a vývozom poľnohospodárskej techniky, 
strojov a tovarov uvedených v triedach 1, 4, 5, 6, 
7, 8, 11, 12, 16, 31; fakturácia; informácie (ob-
chodné a podnikateľské); prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; prí-
prava a spracovanie miezd a výplatných listín; ob-
chodné objednávky; organizovanie komerčných  
a reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie 
výstav na obchodné a reklamné účely; predvádza-
nie tovaru; distribúcia vzoriek tovarov; zasielanie 
reklamných materiálov zákazníkom; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky); obchodný manažment a podni-
kové poradenstvo; obchodná správa; administra-
tívne riadenie; predvádzanie tovaru, reklama; roz-
širovanie reklamných oznamov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; vydávanie 
a aktualizovanie reklamných materiálov; vydáva-
nie a aktualizovanie zvukovo-obrazových zázna-
mov a periodických a neperiodických publikácií 
na reklamné účely; vydávanie a rozširovanie re-
klamných textov; vydávanie reklamných alebo ná-
borových textov; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; organizovanie audiovizuálnych pred- 
 

stavení na komerčné a reklamné účely; personálne 
poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnos-
ti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prie-
skum trhu; podpora predaja formou poskytovania 
zliav. 
37 - Služby opráv, inštalácie a údržby strojov pre 
rastlinnú a živočíšnu výrobu (čistenie, leštenie, 
mazanie, servis); služby výstavby a opravy skla-
dov pre rastlinnú a živočíšnu výrobu. 
39 - Dopravné služby pre rastlinnú a živočíšnu vý-
robu (doprava, distribúcia, preprava, skladovanie, 
balenie); sprostredkovanie dopravy (distribúcia, pre-
prava); dovoz (doprava) poľnohospodárskej tech-
niky, strojov a tovarov uvedených v triedach 1, 4, 
5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 31. 
41 - Vzdelávacie služby v oblasti rastlinnej a živo-
číšnej výroby (vzdelávanie, zabezpečovanie výcvi-
kov, kurzov a školení zákazníkov, zamestnancov, 
technikov). 
44 - Poľnohospodárske, lesnícke a záhradnícke 
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu (bez vete-
rinárnych služieb). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, zelená, modrá 
(732) EMATECH, s.r.o., 956 05 Radošina, SK; 

 
 

(111) 228769 
(151) 22.11.2010 
(156) 29.4.2020 
(180) 29.4.2030 
(210) 694-2010 
(220) 29.4.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Počítačové databázy a počítačový softvér na 

zadávanie, uchovávanie, spracovávanie a vyhľa-
dávanie informácií týkajúcich sa poskytovania 
personálnych služieb, užívateľská dokumentácia 
a súbory, počítačový softvér; súbory s nápovedou 
na použitie v súvislosti s nimi, distribuované ako 
jeden celok; softvér na vyhodnocovanie a škole-
nie krátkodobých pracovníkov. 
35 - Personálne služby; personálne služby týkajúce 
sa krátkodobého pracovného pomeru pracovníkov, 
krátkodobého pracovného pomeru odborných pra-
covníkov, personálne obsadzovanie odborných 
pracovníkov; krátkodobé personálne obsadzova-
nie; krátkodobé personálne obsadzovanie odbor-
ných pracovníkov; trvalé personálne obsadzovanie 
odborných pracovníkov; nábor pracovníkov a od-
borných pracovníkov; sprostredkovateľne práce  
a sprostredkovanie práce pre obsadzovanie voľ-
ných miest pre odborných pracovníkov; adminis-
tratívne riadenie obchodného podniku; reklama; 
riadenie obchodnej činnosti; správa podniku; kan-
celárske práce; obchodné informačné a poradenské 
služby týkajúce sa získania krátkodobých a trva-
lých pracovníkov; služby personálneho riadenia  
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a poradenstvo pri výbere pracovníkov; príprava 
miezd a výplatných listín; organizovanie výstav 
na komerčné a reklamné účely; služby outsour-
cingu; výkon agentúry dočasného zamestnávania; 
sprostredkovanie zamestnania za úhradu; reklama; 
výber osôb pomocou psychologických testov. 
41 - Školenie a trénovanie zručnosti a koordinácie 
zamestnancov a krátkodobého pomocného per-
sonálu; organizovanie športových súťaží. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna, sivá, biela 
(732) PROACT PEOPLE SLOVENSKO, s.r.o., Kpt. 

Nálepku 1597, 924 01 Galanta, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 228770 
(151) 22.11.2010 
(156) 29.4.2020 
(180) 29.4.2030 
(210) 695-2010 
(220) 29.4.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 9, 16, 41 
(511) 9 - Softvér pre školenie krátkodobých zamestnan-

cov. 
16 - Tlačoviny, učebné texty. 
41 - Vzdelávanie a výučbové služby, pomoc pri 
výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdeláva-
nia), praktický výcvik (ukážky), organizácia a ve-
denie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie 
konferencií, praktické cvičenia, inštruktážny vý-
cvik týkajúci sa obchodnej činnosti a spracovanie 
dát, skúšanie jednotlivcov na stanovenie personál-
nych schopností, skúšanie určené na stanovenie 
technických schopností, zručností a koordinácie 
zamestnancov; personálne skúšky a vyhodnocova-
nie skúšok; organizovanie a vedenie seminárov; 
školenie, skúšanie - preskúšanie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna, biela 
(732) PROACT SK s.r.o., Kpt. Nálepku 1597, 924 01 

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

 
 
 

(111) 228797 
(151) 22.11.2010 
(156) 12.5.2020 
(180) 12.5.2030 
(210) 5346-2010 
(220) 12.5.2010 
(442) 9.8.2010 
(450) 4.1.2011 

 9 (511) 25, 35 
(511) 25 - Spodná bielizeň, oblečenie na voľný čas. 

35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru. 

(540) AVAX 
(550) slovná 
(732) AVAX, s.r.o., Hraničná 16, 820 15 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 228832 
(151) 15.12.2010 
(156) 27.4.2020 
(180) 27.4.2030 
(210) 653-2010 
(220) 27.4.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 25 
(511) 25 - Odevy, najmä plášte, saká, nohavice, nepre-

mokavé vetrovky s kapucňou, kapucne a župany  
s kapucňou. 

(540) PERTEX 
(550) slovná 
(732) MITSUI & CO., LTD., 2-1 Ohtemachi 1-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo, JP; 
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 228837 
(151) 15.12.2010 
(156) 6.5.2020 
(180) 6.5.2030 
(210) 731-2010 
(220) 6.5.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s príchuťou marhule, lie-

hoviny s príchuťou marhule. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) rubínová, hnedá, zlatá, biela 
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(732) LILKI - KOŠICE, s.r.o., Brigádnicka 6, 040 01 
Košice, SK; 

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

 
 

(111) 228838 
(151) 15.12.2010 
(156) 6.5.2020 
(180) 6.5.2030 
(210) 732-2010 
(220) 6.5.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s príchuťou čerešne, lie-

hoviny s príchuťou čerešne. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna, biela, zlatá 
(732) LILKI - KOŠICE, s.r.o., Brigádnicka 6, 040 01 

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

SK; 
 
 

(111) 228856 
(151) 15.12.2010 
(156) 25.5.2020 
(180) 25.5.2030 
(210) 852-2010 
(220) 25.5.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Liečivá a liečivé prípravky humánne i veteri-

nárne; zdravotnícky materiál; zubolekárske mate-
riály; dezinfekčné a antibakteriálne prípravky; hy-
gienické potreby na liečebné účely; farmaceutické, 
homeopatické a vitamínové prípravky tabletované 
alebo v prášku, alebo v mäkkých tobolkách, alebo 
v tvrdých želatínových tobolkách; homeopatické 
výrobky inde nezaradené; výrobky s obsahom by-
lín na liečebné účely; liečivé čaje; dietetické prí-
pravky na liečebné účely; potravinové doplnky na 
liečebné účely patriace do tejto triedy vrátane do-
plnkov potravy slúžiacich na posilnenie imunity 
organizmu a zlepšenie fyzického zdravia. 

 
 

29 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy 
(nie na liečebné účely) obsahujúce látky živočíš-
neho pôvodu. 
30 - Potravinové doplnky patriace do tejto triedy 
(nie na liečebné účely) obsahujúce látky rastlin-
ného pôvodu. 

(540) AVILUP 
(550) slovná 
(732) Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 

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

 
 

(111) 228864 
(151) 15.12.2010 
(156) 18.6.2020 
(180) 18.6.2030 
(210) 990-2010 
(220) 18.6.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 33, 39, 41 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

39 - Organizovanie exkurzií, skladovanie, spre-
vádzanie turistov, turistické prehliadky, organi-
zovanie výletov, rezervácia zájazdov. 
41 - Prevádzkovanie múzeí. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, zlatožltá, červená 
(732) BGV, s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 228876 
(151) 15.12.2010 
(156) 19.4.2020 
(180) 19.4.2030 
(210) 5270-2010 
(220) 19.4.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 41, 42, 43, 44, 45 
(511) 41 - Organizácia a poskytovanie vysokoškolské-

ho vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vyso-
koškolského štúdia; vyučovanie a pedagogická 
činnosť vo všetkých formách vzdelávania v oblasti 
prírodných, technických, medicínskych, spoločen-
ských, ekonomických, sociálnych, politických a práv-
nych vied, pedagogiky, farmácie, telesnej výchovy 
a športu, teológie, umenia, matematiky, ekológie; 
skúšanie, preskúšavanie, prednášky, kurzy; diaľ-
kové (externé) štúdium; poskytovanie ďalšieho 
(celoživotného), vzdelávania; organizovanie jazy-
kových kurzov, organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie vedomostných alebo zábav- 
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 ných súťaží; korešpondenčné kurzy; školenia; or-
ganizovanie a vedenie kongresov, sympózií a kon-
ferencií; poradenská a konzultačná činnosť v ob-
lasti vzdelávania; organizovanie a vedenie seminá-
rov; poradenstvo v oblasti vzdelávania; organizo-
vanie športových podujatí; rekreácia, poskytovanie 
služieb na oddych a relax; požičiavanie a prená-
jom športového výstroja s výnimkou dopravných 
prostriedkov; prevádzkovanie športových zariade-
ní; klubové služby (výchovno-zábavné); vydáva-
nie kníh, skrípt, časopisov, učebných pomôcok, 
odborných periodík, ročeniek; zverejňovanie tex-
tov, okrem reklamných; elektronická edičná čin-
nosť; zverejňovanie textov s výnimkou reklam-
ných alebo náborových; knižničná činnosť. 
42 - Základný a aplikovaný vedecký výskum, vý-
voj a bádanie v oblasti prírodných, technických, 
medicínskych, spoločenských, ekonomických, so-
ciálno-ekonomických, politických a právnych vied, 
pedagogiky, farmácie, telesnej výchovy a športu, 
teológie a umenia, matematiky, ekológie; príprava 
a realizácia európskych a národných projektov; 
výskum biologický; výskum v oblasti fyziky; 
chemický výskum; výskum v oblasti pokusnej kul-
tivácie ohrozených a miznúcich druhov rastlín; 
geologický prieskum a vyhľadávanie; technický 
prieskum; transfer technológií; geologické exper-
tízy; chemické analýzy; spracovávanie ekologic-
kých štúdií; monitoring rastlinných spoločenstiev; 
vypracovávanie odborných posudkov; expertízy, 
počítačové programovanie; inštalácia, zhotovova-
nie kópií a aktualizovanie počítačových progra-
mov; tvorba softvéru; prieskum v oblasti využitia 
počítačov; obnovovanie počítačových databáz; 
štúdie technických projektov. 
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania; pos-
kytovanie stravovania - jedálne a závodné jedálne; 
prenájom prednáškových sál; turistické ubytovne. 
44 - Záhradníctvo; botanická záhrada, údržba a roz-
širovanie zbierky živých rastlín; aranžovanie kve-
tov; rastlinné škôlky; záhradnícke služby; realizá-
cia ozelenenia exteriérov a interiérov; vypracová-
vanie projektov sadovníckych úprav; pokusná ak-
limatizácia rôznych druhov rastlín, najmä drevín. 
45 - Právny výskum. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) bordová, biela, čierna 
(732) Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo 

nám. 6, 818 06 Bratislava, SK; 
 
 
 

(111) 228877 
(151) 15.12.2010 
(156) 19.4.2020 
(180) 19.4.2030 
(210) 5271-2010 
(220) 19.4.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 41, 42, 43, 44, 45 
(511) 41 - Organizácia a poskytovanie vysokoškolského 

vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysoko-
školského štúdia; vyučovanie a pedagogická čin-
nosť vo všetkých formách vzdelávania v oblasti 
prírodných, technických, medicínskych, spoločen-
ských, ekonomických, sociálnych, politických a práv-
nych vied, pedagogiky, farmácie, telesnej výchovy 
a športu, teológie, umenia, matematiky, ekológie; 
skúšanie, preskúšavanie, prednášky, kurzy; diaľ-
kové (externé) štúdium; poskytovanie ďalšieho 
(celoživotného), vzdelávania; organizovanie jazy-
kových kurzov, organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; korešpondenčné kurzy; škole-
nia; organizovanie a vedenie kongresov, sympózií 
a konferencií; poradenská a konzultačná činnosť  
v oblasti vzdelávania; organizovanie a vedenie 
seminárov; poradenstvo v oblasti vzdelávania; or-
ganizovanie športových podujatí; rekreácia, po-
skytovanie služieb na oddych a relax; požičiavanie 
a prenájom športového výstroja s výnimkou do-
pravných prostriedkov; prevádzkovanie športo-
vých zariadení; klubové služby (výchovno-zábav-
né); vydávanie kníh, skrípt, časopisov, učebných 
pomôcok, odborných periodík, ročeniek; zverej-
ňovanie textov, okrem reklamných; elektronická 
edičná činnosť; zverejňovanie textov s výnimkou 
reklamných alebo náborových; knižničná činnosť. 
42 - Základný a aplikovaný vedecký výskum, vý-
voj a bádanie v oblasti prírodných, technických, 
medicínskych, spoločenských, ekonomických, so-
ciálno-ekonomických, politických a právnych vied, 
pedagogiky, farmácie, telesnej výchovy a športu, 
teológie a umenia, matematiky, ekológie; príprava 
a realizácia európskych a národných projektov; 
výskum biologický; výskum v oblasti fyziky; che-
mický výskum; výskum v oblasti pokusnej kulti-
vácie ohrozených a miznúcich druhov rastlín; geo-
logický prieskum a vyhľadávanie; technický prie-
skum; transfer technológií; geologické expertízy; 
chemické analýzy; spracovávanie ekologických 
štúdií; monitoring rastlinných spoločenstiev; vy-
pracovávanie odborných posudkov; expertízy, po-
čítačové programovanie; inštalácia, zhotovovanie 
kópií a aktualizovanie počítačových programov; 
tvorba softvéru; prieskum v oblasti využitia počí-
tačov; obnovovanie počítačových databáz; štúdie 
technických projektov. 
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania; pos-
kytovanie stravovania - jedálne a závodné jedálne; 
prenájom prednáškových sál; turistické ubytovne. 
44 - Záhradníctvo; botanická záhrada, údržba a roz-
širovanie zbierky živých rastlín; aranžovanie kve-
tov; rastlinné škôlky; záhradnícke služby; realizá-
cia ozelenenia exteriérov a interiérov; vypracová-
vanie projektov sadovníckych úprav; pokusná ak-
limatizácia rôznych druhov rastlín, najmä drevín. 
45 - Právny výskum. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo 

nám. 6, 818 06 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228878 
(151) 15.12.2010 
(156) 19.4.2020 
(180) 19.4.2030 
(210) 5272-2010 
(220) 19.4.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 41, 42, 43, 44, 45 
(511) 41 - Organizácia a poskytovanie vysokoškolského 

vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysoko-
školského štúdia; vyučovanie a pedagogická čin-
nosť vo všetkých formách vzdelávania v oblasti 
prírodných, technických, medicínskych, spoločen-
ských, ekonomických, sociálnych, politických a práv-
nych vied, pedagogiky, farmácie, telesnej výchovy 
a športu, teológie, umenia, matematiky, ekológie; 
skúšanie, preskúšavanie, prednášky, kurzy; diaľ-
kové (externé) štúdium; poskytovanie ďalšieho (ce-
loživotného), vzdelávania; organizovanie jazyko-
vých kurzov, organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; korešpondenčné kurzy; školenia; or-
ganizovanie a vedenie kongresov, sympózií a kon-
ferencií; poradenská a konzultačná činnosť v ob-
lasti vzdelávania; organizovanie a vedenie seminá-
rov; poradenstvo v oblasti vzdelávania; organizo-
vanie športových podujatí; rekreácia, poskytovanie 
služieb na oddych a relax; požičiavanie a prená-
jom športového výstroja s výnimkou dopravných 
prostriedkov; prevádzkovanie športových zariade-
ní; klubové služby (výchovno-zábavné); vydáva-
nie kníh, skrípt, časopisov, učebných pomôcok, 
odborných periodík, ročeniek; zverejňovanie tex-
tov, okrem reklamných; elektronická edičná čin-
nosť; zverejňovanie textov s výnimkou reklam-
ných alebo náborových; knižničná činnosť. 
42 - Základný a aplikovaný vedecký výskum, vý-
voj a bádanie v oblasti prírodných, technických, 
medicínskych, spoločenských, ekonomických, so-
ciálno-ekonomických, politických a právnych vied, 
pedagogiky, farmácie, telesnej výchovy a športu, 
teológie a umenia, matematiky, ekológie; príprava 
a realizácia európskych a národných projektov; 
výskum biologický; výskum v oblasti fyziky; che- 
 

mický výskum; výskum v oblasti pokusnej kulti-
vácie ohrozených a miznúcich druhov rastlín; geo-
logický prieskum a vyhľadávanie; technický prie-
skum; transfer technológií; geologické expertízy; 
chemické analýzy; spracovávanie ekologických 
štúdií; monitoring rastlinných spoločenstiev; vy-
pracovávanie odborných posudkov; expertízy, po-
čítačové programovanie; inštalácia, zhotovovanie 
kópií a aktualizovanie počítačových programov; 
tvorba softvéru; prieskum v oblasti využitia počí-
tačov; obnovovanie počítačových databáz; štúdie 
technických projektov. 
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania; pos-
kytovanie stravovania - jedálne a závodné jedálne; 
prenájom prednáškových sál; turistické ubytovne. 
44 - Záhradníctvo; botanická záhrada, údržba a roz-
širovanie zbierky živých rastlín; aranžovanie kve-
tov; rastlinné škôlky; záhradnícke služby; realizá-
cia ozelenenia exteriérov a interiérov; vypracová-
vanie projektov sadovníckych úprav; pokusná ak-
limatizácia rôznych druhov rastlín, najmä drevín. 
45 - Právny výskum. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo 

nám. 6, 818 06 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228882 
(151) 15.12.2010 
(156) 19.4.2020 
(180) 19.4.2030 
(210) 5276-2010 
(220) 19.4.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 41, 42, 43, 44, 45 
(511) 41 - Organizácia a poskytovanie vysokoškolského 

vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysoko-
školského štúdia; vyučovanie a pedagogická čin-
nosť vo všetkých formách vzdelávania v oblasti 
prírodných, technických, medicínskych, spoločen-
ských, ekonomických, sociálnych, politických a práv-
nych vied, pedagogiky, farmácie, telesnej výchovy 
a športu, teológie, umenia, matematiky, ekológie; 
skúšanie, preskúšavanie, prednášky, kurzy; diaľ-
kové (externé) štúdium; poskytovanie ďalšieho 
(celoživotného), vzdelávania; organizovanie jazy-
kových kurzov, organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; korešpondenčné kurzy; škole- 
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 nia; organizovanie a vedenie kongresov, sympózií 
a konferencií; poradenská a konzultačná činnosť  
v oblasti vzdelávania; organizovanie a vedenie se-
minárov; poradenstvo v oblasti vzdelávania; orga-
nizovanie športových podujatí; rekreácia, posky-
tovanie služieb na oddych a relax; požičiavanie  
a prenájom športového výstroja s výnimkou doprav-
ných prostriedkov; prevádzkovanie športových za-
riadení; klubové služby (výchovno-zábavné); vy-
dávanie kníh, skrípt, časopisov, učebných pomô-
cok, odborných periodík, ročeniek; zverejňovanie 
textov, okrem reklamných; elektronická edičná 
činnosť; zverejňovanie textov s výnimkou reklam-
ných alebo náborových; knižničná činnosť. 
42 - Základný a aplikovaný vedecký výskum, vý-
voj a bádanie v oblasti prírodných, technických, 
medicínskych, spoločenských, ekonomických, so-
ciálno-ekonomických, politických a právnych vied, 
pedagogiky, farmácie, telesnej výchovy a športu, 
teológie a umenia, matematiky, ekológie; príprava 
a realizácia európskych a národných projektov; 
výskum biologický; výskum v oblasti fyziky; che-
mický výskum; výskum v oblasti pokusnej kulti-
vácie ohrozených a miznúcich druhov rastlín; geo-
logický prieskum a vyhľadávanie; technický prie-
skum; transfer technológií; geologické expertízy; 
chemické analýzy; spracovávanie ekologických 
štúdií; monitoring rastlinných spoločenstiev; vy-
pracovávanie odborných posudkov; expertízy, po-
čítačové programovanie; inštalácia, zhotovovanie 
kópií a aktualizovanie počítačových programov; 
tvorba softvéru; prieskum v oblasti využitia počí-
tačov; obnovovanie počítačových databáz; štúdie 
technických projektov. 
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania; pos-
kytovanie stravovania - jedálne a závodné jedálne; 
prenájom prednáškových sál; turistické ubytovne. 
44 - Záhradníctvo; botanická záhrada, údržba a roz-
širovanie zbierky živých rastlín; aranžovanie kve-
tov; rastlinné škôlky; záhradnícke služby; realizá-
cia ozelenenia exteriérov a interiérov; vypracová-
vanie projektov sadovníckych úprav; pokusná ak-
limatizácia rôznych druhov rastlín, najmä drevín. 
45 - Právny výskum. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) bordová, biela, čierna 
(732) Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo 

nám. 6, 818 06 Bratislava, SK; 
 
 
 
 

(111) 228883 
(151) 15.12.2010 
(156) 19.4.2020 
(180) 19.4.2030 
(210) 5277-2010 
(220) 19.4.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 41, 42, 43, 44, 45 
(511) 41 - Organizácia a poskytovanie vysokoškolského 

vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysoko-
školského štúdia; vyučovanie a pedagogická čin-
nosť vo všetkých formách vzdelávania v oblasti 
prírodných, technických, medicínskych, spoločen-
ských, ekonomických, sociálnych, politických a práv-
nych vied, pedagogiky, farmácie, telesnej výchovy 
a športu, teológie, umenia, matematiky, ekológie; 
skúšanie, preskúšavanie, prednášky, kurzy; diaľ-
kové (externé) štúdium; poskytovanie ďalšieho (ce-
loživotného), vzdelávania; organizovanie jazyko-
vých kurzov, organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; korešpondenčné kurzy; školenia; or-
ganizovanie a vedenie kongresov, sympózií a kon-
ferencií; poradenská a konzultačná činnosť v ob-
lasti vzdelávania; organizovanie a vedenie seminá-
rov; poradenstvo v oblasti vzdelávania; organizo-
vanie športových podujatí; rekreácia, poskytovanie 
služieb na oddych a relax; požičiavanie a prená-
jom športového výstroja s výnimkou dopravných 
prostriedkov; prevádzkovanie športových zariade-
ní; klubové služby (výchovno-zábavné); vydáva-
nie kníh, skrípt, časopisov, učebných pomôcok, 
odborných periodík, ročeniek; zverejňovanie tex-
tov, okrem reklamných; elektronická edičná čin-
nosť; zverejňovanie textov s výnimkou reklam-
ných alebo náborových; knižničná činnosť. 
42 - Základný a aplikovaný vedecký výskum, vý-
voj a bádanie v oblasti prírodných, technických, 
medicínskych, spoločenských, ekonomických, so-
ciálno-ekonomických, politických a právnych vied, 
pedagogiky, farmácie, telesnej výchovy a športu, 
teológie a umenia, matematiky, ekológie; príprava 
a realizácia európskych a národných projektov; 
výskum biologický; výskum v oblasti fyziky; che-
mický výskum; výskum v oblasti pokusnej kulti-
vácie ohrozených a miznúcich druhov rastlín; geo-
logický prieskum a vyhľadávanie; technický prie-
skum; transfer technológií; geologické expertízy; 
chemické analýzy; spracovávanie ekologických 
štúdií; monitoring rastlinných spoločenstiev; vy-
pracovávanie odborných posudkov; expertízy, po-
čítačové programovanie; inštalácia, zhotovovanie 
kópií a aktualizovanie počítačových programov; 
tvorba softvéru; prieskum v oblasti využitia počí-
tačov; obnovovanie počítačových databáz; štúdie 
technických projektov. 
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania; pos-
kytovanie stravovania - jedálne a závodné jedálne; 
prenájom prednáškových sál; turistické ubytovne. 
44 - Záhradníctvo; botanická záhrada, údržba a roz-
širovanie zbierky živých rastlín; aranžovanie kve-
tov; rastlinné škôlky; záhradnícke služby; realizá-
cia ozelenenia exteriérov a interiérov; vypracová-
vanie projektov sadovníckych úprav; pokusná ak-
limatizácia rôznych druhov rastlín, najmä drevín. 
45 - Právny výskum. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo 

nám. 6, 818 06 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 228972 
(151) 16.12.2010 
(156) 3.3.2020 
(180) 3.3.2030 
(210) 5138-2010 
(220) 3.3.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 1, 17, 19 
(511) 1 - Priemyselné spojivá a lepidlá; tmely na lepenie. 

17 - Materiály tesniace a izolačné, najmä tmely. 
19 - Stavebné maltové zmesi; omietkové zmesi pre 
stavebníctvo; výrobky z cementu pre stavebníctvo; 
predpracované stavebné diely nekovové; neko-
vové stavebné materiály. 

(540) DBK - FAS 
(550) slovná 
(732) Nitsche Martin, Vidochov (areál ZD), 509 01 No-

vá Paka, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 228991 
(151) 16.12.2010 
(156) 18.5.2020 
(180) 18.5.2030 
(210) 5367-2010 
(220) 18.5.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.2.2011 

 9 (511) 1 
(511) 1 - Bezfarebné kovové živice. 

(540) STAREX LUMINOUS 
(550) slovná 
(732) LOTTE CHEMICAL CORPORATION, 300 Olym-

pic-ro, Songpa-gu, Seoul, KR; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 229037 
(151) 14.1.2011 
(156) 15.3.2020 
(180) 15.3.2030 
(210) 380-2010 
(220) 15.3.2010 
 

(442) 7.10.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 3, 5, 29, 30, 35 
(511) 3 - Prípravky a prostriedky na toaletné účely, 

kozmetika, kozmetické výrobky a prípravky, naj-
mä prípravky na starostlivosť a pestovanie pokož-
ky patriace do tejto triedy, obzvlášť krémy, gély, 
mlieka, tuky a oleje, vitamínové preparáty pre te-
lovú kozmetiku a na zoštíhlenie, masážne a masí-
rovacie gély na odstránenie svalovej a kĺbovej bo-
lesti a únavy a na zlepšenie kondície, nie však na 
liečebné účely. 
5 - Výrobky a prípravky chemické, farmaceutické, 
veterinárne, hygienické, dezinfekčné, antiseptické, 
antibakteriálne a aniparazitárne v rámci tejto triedy 
na liečebné účely, potravinové doplnky, najmä 
dietetické, farmaceutické a výživové potraviny  
a posilňujúce požívatiny vrátane nápojov, na lie-
čebné účely, ako sú proteínové, vitamínové, mul-
tivitamínové, energetické iónové, izotonické nápo-
je, tiež obohatené o adaptogény, minerálne vody 
(vrátane stopových prvkov), dietetické a výživové 
nápoje, diétne a nutrične prípravky na liečebné 
účely, proteínové, vitamínové, multivitamínové, 
energetické, iónové, minerálne (vrátane stopových 
prvkov) a výživové preparáty na liečebné účely, 
liečivé bylinné čaje, liečivé byliny, cukrovinky 
alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo 
kapsle, alebo žuvačky s liečivými prísadami, diete-
tické látky upravené na lekárske účely, výživa pre 
dojčatá, výživové doplnky na lekárske účely, biel-
kovinové prípravky alebo potrava na lekárske úče-
ly, balzamy a krémy a masti na lekárske účely, lie-
čivé oleje, oleje na lekárske účely, tuky na lekár-
ske účely, liečivé soli, tinktúry na lekárske účely, 
vitamínová a minerálna výživa vo forme koncen-
trátov, proteínové koncentráty ako výživné prí-
davky k potravinám upravené na liečebné účely, 
droždie na farmaceutické účely, výživné alebo die-
tetické prípravky na liečebné účely pre denné do-
plnenie stravy (vrátane fitnes prípravkov) ako in-
stantná strava alebo samostatná (vlastná) zmes, 
ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo 
živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež  
s prídavkom vitamínov a minerálov alebo stopo-
vých prvkov, alebo cukru, prírodné liečivé výťaž-
ky, posilňujúce a antibakteriálne prípravky - toni-
ká, drogy na liečebné účely, farmaceutické príp- 
ravky na starostlivosť o pokožku, medicinálne si-
rupy a emulzie, výťažky z bylín a kombinované 
prípravky vitamínov a minerálov, stopových prv-
kov a bylinných výťažkov, výrobky na prevenciu 
alebo utíšenie bolesti, výrobky, výrobky zo žrie-
delných vôd na liečebné účely. 
29 - Proteín na ľudskú spotrebu, proteínové vý-
robky a prípravky na výživu, prípravky zvláštnej 
výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým 
energetickým výdajom, želatína, želatínové vý-
robky a prípravky na výživu, tuky jedlé, oleje jed-
lé, extrakty z chalúh ako výživa, výživné príprav-
ky na denné doplnenie stravy (vrátane fitnes príp- 
ravkov) ako instantná strava alebo samostatná 
(vlastná) zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka  
v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových 
proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo mine-
rálov alebo stopových prvkov, alebo cukru, všetko 
nie na lekárske účely. 
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30 - Potraviny rastlinného pôvodu pripravené na 
konzumáciu alebo konzervovanie, ako aj stimulan-
ty pre zlepšenie chuti potravín patriace do tejto 
triedy, cukrovinky a potravinové doplnky vo for-
me práškových zmesí, tabletiek, toboliek, kapsúl, 
dražé, cukríkov, pastiliek, práškov, cukroviniek 
alebo žuvačiek, vitamínov, minerálov, multimine-
rálové komplexy a stopové prvky ako doplnky vý-
živy, tiež obohatené o adaptogény, esencie a vý-
ťažky do potravín patriace do tejto triedy, všetko 
nie na lekárske účely. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, pred-
vádzanie tovaru, sprostredkovanie interaktívneho 
obchodu s tovarom a organizovanie predajných 
sietí, zhromažďovanie rôzneho tovaru pre tretie 
osoby (okrem ich prepravy) v rozsahu tovarových 
tried 3, 5, 29, 30, 31, 32 a 33, s cieľom umožniť 
spotrebiteľom, aby si tieto výrobky mohli pohodl-
ne prezerať a nakupovať, maloobchodné a veľko-
obchodné služby s uvedenými tovarmi, maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s uvedenými to-
varmi inzerovanými v reklame, dovozná a vývoz-
ná agentúra. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Herbamedicus, s.r.o., Ostružnická 325/6, 779 00 

Olomouc - Město, CZ; 
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK; 

 
 

(111) 229046 
(151) 14.1.2011 
(156) 27.4.2020 
(180) 27.4.2030 
(210) 656-2010 
(220) 27.4.2010 
(442) 7.10.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 30, 32, 39 
(511) 30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové 

príchute, čaj ochutený. 
32 - Ovocné džúsy, minerálne vody (nápoje), muš-
ty, nealkoholické nápoje, stolové vody, vody (ná-
poje). 
39 - Balenie tovaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

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

 
 

(111) 229047 
(151) 14.1.2011 
(156) 27.4.2020 
(180) 27.4.2030 
(210) 657-2010 
(220) 27.4.2010 
(442) 7.10.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové 

príchute, čaj ochutený. 
35 - Reklama. 
39 - Balenie tovaru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, červená, čierna, zelená 
(732) BALIARNE OBCHODU, a. s. POPRAD, Hra-

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

 
 

(111) 229066 
(151) 14.1.2011 
(156) 27.5.2020 
(180) 27.5.2030 
(210) 870-2010 
(220) 27.5.2010 
(442) 7.10.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 29, 30 
(511) 29 - Hotové jedlá, čiastočne/sčasti hotové jedlá  

a potravinové výrobky určené na priamu spotrebu, 
všetky najmä obsahujúce mäso a/alebo mäsové 
výrobky, a/alebo hydinu, a/alebo hydinové výrob-
ky, a/alebo ryby, a/alebo výrobky z rýb, a/alebo 
jedlé kôrovce a/alebo mäkkýše, a/alebo výrobky  
z mäkkýšov, a/alebo výrobky z drobných jedlých  
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 kôrovcov, a/alebo zelenina, a/alebo ovocie, a/alebo 
zemiaky (najmä vo varenej, sušenej a konzervova-
nej podobe), a/alebo huby, a/alebo mäsové omáč-
ky (s výnimkou omáčok do šalátov) v rámci tejto 
triedy, výrobky zo zemiakov (najmä vo varenej, 
sušenej a konzervovanej podobe), polievky, po-
lievkové koncentráty, vývary, polievkové kocky, 
bujóny. 
30 - Výrobky z ryže v rámci tejto triedy, knedle, 
omáčky (vrátane omáčok do šalátov) v rámci tejto 
triedy, omáčkové koncentráty a prípravky (v rámci 
tejto triedy), jedlé korenie, najmä v tekutej podo-
be, koreniace zmesi, koreniace prípravky, instant-
né potravinárske doplnkové výrobky v sušenej po-
dobe na rastlinnej báze, zvlášť pozostávajúce z ochu-
covacích prípravkov, ako sú zeleninové a/alebo 
bylinné, a/alebo hubové ako výživové prípravky, 
hotové jedlá, čiastočne/sčasti hotové jedlá a potra-
vinové výrobky určené na priamu spotrebu, všetky 
najmä obsahujúce pekárenské výrobky a/alebo vý-
živové kaše/pasty (v rámci tejto triedy), a/alebo 
ryžu, a/alebo obilniny určené na ľudskú spotrebu, 
tiež s prídavkami syra, potraviny vo forme výživ-
ných kaší/pást, zmesí výživných kaší/pást a cesta 
pripraveného na pečenie (v rámci tejto triedy), ke-
čup, pizza, všetko v rámci tejto triedy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 229142 
(151) 17.1.2011 
(156) 6.4.2020 
(180) 6.4.2030 
(210) 5235-2010 
(220) 6.4.2010 
(442) 7.10.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mlieko, smotana, maslo, syry a iné potraviny 

na báze mlieka; mliečne náhradky; nápoje pripra-
vované s mliekom; dezerty pripravované s mlie-
kom a dezerty pripravované so smotanou; jogurty; 
sójové mlieko (mliečne náhradky); kandizované 
ovocie; sušené ovocie; sušené hrozienka; spraco-
vané oriešky. 
30 - Kakao, prípravky a nápoje na báze kakaa; čo-
koláda, čokoládové tovary, prípravky a nápoje na 
báze čokolády; sladkosti, cukrárske výrobky, cuk-
rovinky; cukor; žuvačky nie na lekárske účely; prí-
rodné sladidlá; pekárske výrobky, cestoviny; zákus-
ky, koláče, sladké pečivá, napolitánky, karamelky, 
dezerty (zahrnuté v tejto triede), pudingy; jedlý 
ľad, vodové zmrzliny, šerbety, ľadové cukrovinky, 
mrazené koláče, zmrzliny, mrazené dezerty, mra-
zené jogurty, prášky a spojivá (zahrnuté v tejto trie-
de) na výrobu jedlého ľadu a/alebo vodových zmr- 
zlín, a/alebo šerbetov, a/alebo ľadových cukrovi-
niek, a/alebo mrazených koláčov, a/alebo zmrzli-
ny, a/alebo ľadových dezertov, a/alebo ľadových  
 

jogurtov; raňajkové cereálie, müsli, kukuričné 
vločky, cereálne tyčinky, hotové jedlá z cereálií; 
cereálne prípravky. 

(540) Oříškový sen 
(550) slovná 
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 229154 
(151) 17.1.2011 
(156) 3.6.2020 
(180) 3.6.2030 
(210) 5395-2010 
(220) 3.6.2010 
(442) 7.10.2010 
(450) 4.3.2011 

 9 (511) 3, 5 
(511) 3 - Prípravky na pranie a bielenie, čistenie, odmas-

ťovanie a umývanie. 
5 - Dezinfekčné a fungicídne prípravky proti bak-
tériám, vírusom a plesniam. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, sivá, biela, červená 
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Voctářova 2497/18, 

180 00 Praha 8 - Libeň, CZ; 
 
 

(111) 229203 
(151) 16.2.2011 
(156) 26.3.2020 
(180) 26.3.2030 
(210) 480-2010 
(220) 26.3.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45 
(511) 9 - Elektronické publikácie (stiahnuté z telekomu-

nikačnej siete). 
16 - Noviny; katalógy; knihy; publikácie; časopisy 
(periodiká). 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; rozširovanie reklamných ozna-
mov; predvádzanie tovaru; zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizova-
nie reklamných materiálov; dražby; marketingové 
štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; poradenstvo v ob-
chodnej činnosti; uverejňovanie reklamných tex-
tov; reklama; obchodný prieskum; reklamné agen-
túry; prieskum trhu; vedenie kartoték v počítači; 
odborné obchodné poradenstvo; hospodárske, eko-
nomické predpovede; obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie; prieskum verejnej mienky; nábor  
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zamestnancov; prenájom reklamných priestorov; 
podpora predaja (pre tretie osoby); odkazovacie te-
lefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); 
spracovanie textov; zabezpečovanie predplácania 
novín a časopisov; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; online reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre zákazníkov); prenájom re-
klamného času vo všetkých komunikačných mé-
diách; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním vý-
strižkov z časopisov; služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady spo-
trebiteľom; štatistické kompilácie; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely. 
38 - Posielanie správ; počítačová komunikácia; pre-
nos správ a obrazových informácií pomocou počí-
tača; elektronická pošta; výzvy (rádiom, telefónom 
alebo inými elektronickými komunikačnými pro-
striedkami); poskytovanie telekomunikačného pri-
pojenia do svetovej počítačovej siete; poskytova-
nie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej 
siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na 
telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete; poskytovanie prístupu do databáz. 
41 - Organizovanie súťaží (vedomostných alebo zá-
bavných); zverejňovanie textov okrem reklamných; 
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie  
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnos-
tiach rekreácie; online vydávanie kníh a časopisov  
v elektronickej forme; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); online poskytovanie počí-
tačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie 
elektronických publikácií online (bez možnosti 
kopírovania); prekladateľské služby; pomoc pri 
výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdeláva-
nia); písanie textov (okrem reklamných); formáto-
vanie textov s výnimkou na reklamné účely. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; 
aktualizovanie počítačových programov; poraden-
ské služby v oblasti počítačového hardvéru; gra-
fické dizajnérstvo; prenájom počítačového softvé-
ru; obnovovanie počítačových databáz; servis po-
čítačových programov; prieskum v oblasti využitia 
počítačov; návrh počítačových systémov; zhoto-
vovanie kópií počítačových programov; vytvára-
nie a udržiavanie počítačových stránok (webových 
stránok) pre zákazníkov; hosťovanie na počítačo-
vých stránkach (webových stránkach); inštalácia 
počítačových programov; prevod a konverzia po-
čítačových programov a údajov (okrem fyzickej 
konverzie); poskytovanie internetových vyhľadá-
vačov. 
45 - Licencie práv duševného vlastníctva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, sivá, biela 
(732) Pricemania s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bra-

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

Bratislava, SK; 
 
 
 

(111) 229215 
(151) 16.2.2011 
(156) 4.6.2020 
(180) 4.6.2030 
(210) 923-2010 
(220) 4.6.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Prípravky na ničenie a hubenie škodcov, fun-

gicídy, herbicídy, pesticídy. 

(540) SULFOSTAR 
(550) slovná 
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen 

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

 
 

(111) 229292 
(151) 16.2.2011 
(156) 9.9.2020 
(180) 9.9.2030 
(210) 1506-2010 
(220) 9.9.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 16, 35, 41, 43 
(511) 16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, 

kupóny, stravné kupóny, brožúry, noviny, knihy, 
ročenky, prílohy v časopisovej a novinovej forme, 
reklamné a propagačné materiály patriace do tejto 
triedy, letáky, prospekty, plagáty všetkých druhov 
a rozmerov, reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky, katalógy, príručky, fotografie, gra-
fické zobrazenia, albumy, atlasy, kalendáre, po-
hľadnice, papiernický tovar, kancelárske potreby  
s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske 
potreby použité ako reklamné alebo darčekové 
predmety. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť, re-
klamná, inzertná a propagačná činnosť prostred-
níctvom siete internet, reklamná, inzertná a propa-
gačná činnosť v oblasti kultúrnych a spoločen-
ských podujatí, online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti, online prezentácia festivalu jedla 
a pitia, vydávanie, aktualizovania a rozširovanie 
reklamných materiálov a oznamov zákazníkom, 
zásielkové reklamné služby, rozhlasová a televízna 
reklama, uverejňovanie reklamných textov, lepe-
nie plagátov, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, 
poskytovanie obchodných a podnikateľských in-
formácií, obchodné rady spotrebiteľom, obchodný 
a podnikateľský prieskum, obchodný manažment, 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre 
tretie osoby, prieskum trhu a verejnej mienky, pub-
lic relations, marketingové štúdie, obchodné odha-
dy, prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod, prenájom reklamných pries- 
torov, reklamného materiálu a reklamného času vo 
všetkých komunikačných médiách, organizovanie 
výstav, veľtrhov, koncertov, večierkov, prezentá-
cií, súťaží a módnych prehliadok na obchodné  
a reklamné účely, predvádzanie tovaru, predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a pod-
poru predaja, vyhľadávanie sponzorov, zbieranie 
údajov do počítačových databáz, zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach, konzultačná čin- 
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nosť v oblasti služieb uvedených v triede 35, ob-
chodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
dach 35, 41 a 43. 
41 - Zábava, pobavenie, obveselenie, kultúrna, zá-
bavná, športová a vzdelávacia činnosť, organizo-
vanie festivalu jedla a pitia, organizovanie kuchár-
skych, cukrárskych a barmanských šou, organizo-
vanie degustácií, ochutnávky jedla a pitia, ochut-
návky gurmánskych špecialít, organizovanie a ve-
denie súťaží na kultúrne, zábavné, športové a vzde-
lávacie účely, organizovanie večierkov, výstav  
a spoločenských podujatí na kultúrne, zábavné, 
športové a vzdelávacie účely, organizovanie ple-
sov, organizovanie hudobných programov, organi-
zovanie živých vystúpení, nahrávanie hudby a hu-
dobných programov, organizovanie lotérií a tom-
bol, služby na oddych a rekreáciu, poskytovanie 
informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy, in-
formácie o možnostiach rekreácií, vydavateľská 
činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, 
vyučovanie a vzdelávanie, organizovanie a vedenie 
seminárov, školení, konferencií, kongresov, peda-
gogické informácie a pedagogická činnosť, klubo-
vé služby, predaj a rezervácia vstupeniek, konzul-
tačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41. 
43 - Služby bufetov, reštauračné a kaviarenské 
služby, služby samoobslužných reštaurácií, služby 
barov a nočných klubov, prenájom stoličiek, sto-
lov, obrusov a sklenených výrobkov, hotelierske 
služby, motelové služby, penzióny, prenájom pre-
chodného ubytovania, rezervácia hotelov a pen-
ziónov, rezervovanie prechodného ubytovania, uby-
tovacie kancelárie (hotely, penzióny). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Nackin Radoslav, H. Meličkovej 14, 841 05 Bra-

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

 
 

(111) 229320 
(151) 16.2.2011 
(156) 15.6.2020 
(180) 15.6.2030 
(210) 956-2010 
(220) 15.6.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 5, 35, 37, 38, 39, 41, 45 
(511) 5 - Balíčky prvej pomoci na lekárske účely. 

35 - Reklama; reklamná činnosť, propagačná a in-
zertná činnosť vrátane poskytovania uvedených 
služieb online (prostredníctvom počítačových a iných 
sietí), prezentácia služieb uvedených v triedach 37, 
38, 39, 41 a 45 na internete, rozširovanie reklam-
ných materiálov, vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov, organizovanie a budovanie  
vernostného systému pre motoristov včítane prie-
skumu, vyhodnocovanie a odmeňovanie nákup-
ného správania spotrebiteľov. 

37 - Opravy a údržba motorových vozidiel, naj-
mä ako súčasť havarijných služieb; informácie 
pre motoristov o opravách a údržbe, poskytova-
nie technickej podpory, technických konzultácií 
pri výskyte poruchy alebo nedostupnosti motoro-
vého vozidla. 
38 - Telekomunikačné služby poskytované onli-
ne, najmä zber, spracovanie a poskytovanie in-
formácií, lokalizovanie cez satelit, telekomuni-
kačné informácie pre motoristov. 
39 - Odťahová služba, odťahová služba ako sú-
časť havarijných služieb, preprava poškodených 
osôb ako súčasť havarijných služieb, preprava 
vrátane prepravy tovaru pri mimoriadnych uda-
lostiach, skladovanie zaistených predmetov a ba-
tožiny ako súčasť havarijných služieb, prenájom 
motorových vozidiel, prevoz a sprevádzanie osôb, 
informácie o doprave pre motoristov, informácie 
pre motoristu v prípade tvorenia prekážky na 
cestnej komunikácii, organizačné služby pre prí-
pad autonehody, zabezpečenie prevozu motoro-
vých vozidiel. 
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie kurzov, škole-
ní a výcvikov v oblasti cestnej premávky, auto-
škola, publikovanie cestných informácií vo forme 
tlačovín nie na reklamné účely, informácie o mož-
nostiach zábavy a rekreácie pre motoristov, in-
formácie o vzdelávaní pre motoristov, informácie 
o dodržiavaní predpisov cestnej premávky. 
45 - Pátranie po nezvestných osobách, právna och-
rana záujmov motoristov, ochrana motorových vo-
zidiel. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, červená, biela 
(732) Asociácia slovenských odťahovacích služieb, Ko-

lískova 1, 841 05 Bratislava, SK; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 229378 
(151) 16.2.2011 
(156) 13.7.2020 
(180) 13.7.2030 
(210) 5524-2010 
(220) 13.7.2010 
(442) 8.11.2010 
(450) 5.4.2011 

 9 (511) 41, 43 
(511) 41 - Organizovanie diskoték (zábavné služby). 

43 - Reštauračné služby, služby barov. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Sedemnásť BAR s. r. o., Ďatelinová 9, 821 01 Bra-

tislava, SK; 
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(111) 229472 
(151) 15.3.2011 
(156) 18.6.2020 
(180) 18.6.2030 
(210) 991-2010 
(220) 18.6.2010 
(442) 7.12.2010 
(450) 6.5.2011 

 9 (511) 33, 39, 41 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

39 - Organizovanie exkurzií, skladovanie, sprevá-
dzanie turistov, turistické prehliadky, organizova-
nie výletov, rezervácia zájazdov. 
41 - Prevádzkovanie múzeí. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) BGV, s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 229558 
(151) 16.3.2011 
(156) 24.6.2020 
(180) 24.6.2030 
(210) 5458-2010 
(220) 24.6.2010 
(442) 7.12.2010 
(450) 6.5.2011 

 9 (511) 9, 26, 35 
(511) 9 - Elektronické pokladnice, elektronické bezpeč-

nostné zariadenie proti krádeži, elektronické etike-
ty. 
26 - Etikety na bielizeň a na odevy, háčiky na odevy. 
35 - Propagácia, reklama, kancelárske práce, spros-
tredkovanie obchodnej činnosti pre uvedené vý-
robky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Trnovský Lukáš, K remízku 1007/12, 149 00 Pra-

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

 
 
 
 
 
 

(111) 229581 
(151) 23.3.2011 
(156) 27.4.2020 
(180) 27.4.2030 
(210) 662-2010 
(220) 27.4.2010 
(442) 7.7.2010 
(450) 6.5.2011 

 9 (511) 12 
(511) 12 - Vozidlá; zariadenie na pohyb po zemi, vode 

alebo vo vzduchu. 

(540) PANDUR 
(550) slovná 
(732) General Dynamics European Land Systems Mo-

wag GmbH, Unterseestrasse 65, 8280 Kreuzlin-
gen, CH; 

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

(111) 229603 
(151) 12.4.2011 
(156) 11.5.2020 
(180) 11.5.2030 
(210) 749-2010 
(220) 11.5.2010 
(442) 4.1.2011 
(450) 6.6.2011 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Káva, kávové výťažky, prípravky a nápoje 

na báze kávy; ľadová káva; kávové náhradky; 
výťažky z kávových náhradiek; prípravky a ná-
poje na báze kávových náhradiek; cigória; čaj; 
čajové výťažky; prípravky a nápoje na báze čaju; 
ľadový čaj. 

(540) BUONDI 
(550) slovná 
(732) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH; 
(740) Ružička Csekes s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 229605 
(151) 12.4.2011 
(156) 12.5.2020 
(180) 12.5.2030 
(210) 758-2010 
(220) 12.5.2010 
(442) 4.1.2011 
(450) 6.6.2011 

 9 (511) 35, 39, 41 
(511) 35 - Prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, 

public relations, vydávanie reklamných materiá-
lov, grafická úprava reklamných materiálov, nábor 
zamestnancov, personálne poradenstvo, sprostred-
kovanie práce. 
39 - Preprava cestujúcich, tovaru; rezervácia do-
pravných služieb, zájazdov, leteniek, vlakovej  
a autobusovej prepravy; informácie o preprave, 
doprave; organizovanie ciest, turistických plavieb, 
osobnej dopravy; sprevádzanie turistov; služby  
v doprave a preprave; sprostredkovanie prepravy. 
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, zábavy; 
informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie 
vzdelávacích kurzov, seminárov, konferencií, ško-
lení; plánovanie a organizovanie večierkov; rezer-
vácia vstupeniek; vyučovanie; vzdelávanie. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červeno-hnedá, strieborná 
(732) Travel Service, s.r.o., Papraďová 7, 821 01 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 229662 
(151) 12.4.2011 
(156) 6.9.2020 
(180) 6.9.2030 
(210) 1488-2010 
(220) 6.9.2010 
(442) 4.1.2011 
(450) 6.6.2011 

 9 (511) 9, 11, 12, 16, 17, 20, 35, 42 
(511) 9 - Optické nosiče, magnetické nosiče, rádiofrek-

venčné nosiče a rádiofrekvenčné čipy pre záznamy 
a sledovanie obehu výrobkov, najmä obalových 
materiálov z plastických hmôt, prepravných neko-
vových paliet, nakladacích nekovových paliet, ne-
kovových paliet na manipuláciu s tovarom, neko-
vových kontajnerov na prepravu tovaru, preprav-
ných nekovových boxov, skladovacích nekovo-
vých boxov, plastových prepraviek, fixačných 
vložiek nekovových do prepravných paliet, kon-
tajnerov, boxov a prepraviek; softvér a hardvér pre 
rádiofrekvenčné nosiče a rádiofrekvenčné čipy; čí-
tače čiarového kódu, optické čítače; čítacie zaria-
denia (informatika), snímače (zariadenia na spra-
covanie údajov), skenery; zariadenia na spracovanie 
údajov; elektrické zariadenia na diaľkové ovláda-
nie priemyselných procesov. 
11 - Elektrické termoboxy. 
12 - Transportné vozíky. 
16 - Obalové materiály z plastických hmôt, plasto-
vé prepravné obaly, bublinkové obaly z plastov, 
fixačné vložky do prepravných obalov. 
17 - Polotovary z plastických hmôt, plastové vý-
robky a hmoty pre automobilový priemysel a do-
pravné prostriedky, plastové výlisky pre rôzne od-
vetvia v rámci tejto triedy; tesniace materiály, tes-
niace obloženia, tesniace alebo upchávacie mate-
riály z gumy alebo plastov. 
20 - Prepravné nekovové palety, nakladacie neko-
vové palety, nekovové palety na manipuláciu s to-
varom, nekovové kontajnery na prepravu tovaru, 
prepravné nekovové boxy, skladacie nekovové bo-
xy, plastové prepravky, nekovové fixačné vložky do 
prepravných paliet, kontajnerov, boxov a prepra-
viek. 
35 - Sprostredkovateľské služby vrátane predaja cez 
internet v oblasti nákupu a predaja tovaru v oblasti 
výrobkov uvedených v triedach 11, 12, 16, 17 a 20; 
reklamná činnosť a marketing; maloobchodné a veľ-
koobchodné služby vrátane predaja cez internet, 
ktoré súvisia s termoboxami, s transportnými vozík-
mi s obalovými materiálmi z plastických hmôt,  
s plastovými prepravnými obalmi, s bublinkovými  
 

obalmi z plastu, s fixačnými vložkami do preprav-
ných obalov z papiera, kartónu, lepenky, s poloto-
varmi z plastických hmôt, s plastovými výrobkami 
a hmotami pre automobilový priemysel a doprav-
né prostriedky, s plastovými výliskami pre rôzne 
odvetvia priemyslu, s tesniacimi materiálmi, s tes-
niacimi obloženiami, s tesniacimi alebo upcháva-
cími materiálmi z gumy alebo plastov, s preprav-
nými nekovovými paletami, s nakladacími neko-
vovými paletami, s nekovovými paletami na ma-
nipuláciu s tovarom, s nekovovými kontajnermi na 
prepravu s tovarom, s nekovovými kontajnermi na 
prepravu tovaru, s prepravnými nekovovými bo-
xami, so skladacími nekovovými boxami, s plas-
tovými prepravkami. 
42 - Vývoj, tvorba softvéru a hardvéru pre rádio-
frekvenčné nosiče a rádiofrekvenčné čipy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) PPO GROUP CZ, s.r.o., Brněnská 2938/25, 669 02 

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

 
 

(111) 229743 
(151) 12.4.2011 
(156) 5.11.2020 
(180) 5.11.2030 
(210) 5747-2010 
(220) 5.11.2010 
(442) 4.1.2011 
(450) 6.6.2011 

 9 (511) 16, 35, 39, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, ka-

talógy, kalendáre. 
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov, reklamné agentúry, reklamné služ-
by. 
39 - Distribúcia periodickej tlače a kníh. 
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače  
a kníh s výnimkou reklamných. 

(540) Super Ohník 
(550) slovná 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 229744 
(151) 12.4.2011 
(156) 5.11.2020 
(180) 5.11.2030 
(210) 5748-2010 
(220) 5.11.2010 
(442) 4.1.2011 
(450) 6.6.2011 

 9 (511) 16, 35, 39, 41 
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(511) 16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, ka-
talógy, kalendáre. 
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov, reklamné agentúry, reklamné služ-
by. 
39 - Distribúcia periodickej tlače a kníh. 
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače  
a kníh s výnimkou reklamných. 

(540) Bobík 
(550) slovná 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 229783 
(151) 11.5.2011 
(156) 30.7.2020 
(180) 30.7.2030 
(210) 1275-2010 
(220) 30.7.2010 
(442) 4.2.2011 
(450) 6.7.2011 

 9 (511) 3, 5, 10, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
(511) 3 - Pracie a bieliace prípravky; mydlá; antistatické 

prípravky; antiperspiranty; čistiace prostriedky; 
kozmetické prípravky; kozmetické prípravky do 
kúpeľov a na sprchovanie; leštiace prípravky; od-
masťovacie prípravky. 
5 - Farmaceutické a veterinárne prostriedky; hy-
gienické výrobky na liečebné účely; náplasti a ob-
väzový materiál; dezinfekčné prípravky; fungi-
cídy; antibakteriálne prípravky; diétne potraviny 
na liečebné účely; dietetické nápoje na liečebné 
účely; liečivé čaje; chemické prípravky na lekár-
ske, farmaceutické a veterinárne účely; kultúry 
mikroorganizmov na lekárske a veterinárne účely; 
zdravotné kúpele; liečivá; sterilizačné prípravky; 
vakcíny. 
10 - Chirurgické prístroje a nástroje; ortopedické 
potreby; materiál na zošívanie rán; anestéziologic-
ké prístroje; kardiologické, diagnostické, zubárske 
a iné lekárske prístroje a nástroje; špeciálne lôžka 
na lekárske účely; špeciálny nábytok na lekárske 
účely. 
35 - Propagačná činnosť v oblasti zdravotnej sta-
rostlivosti, prevencie chorôb a zdravotnej osvety; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti najmä v ob-
lasti zdravotníctva; poradenská činnosť a spraco-
vanie projektov v oblasti riadenia a reštrukturali-
zácie zdravotníckych subjektov. 
39 - Sanitná doprava. 
40 - Činnosť v oblasti zaobchádzania s nebezpeč-
nými odpadmi ako dekontaminácia nebezpečných 
odpadov, likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, 
spaľovanie odpadu, spracovanie odpadu, triedenie 
odpadu a recyklovateľného materiálu. 
41 - Usporadúvanie vzdelávacích akcií pre odbor-
nú aj laickú verejnosť v oblasti zdravotníctva, pre-
vencie chorôb a zdravotnej osvety; usporadúvanie 
vzdelávacích a informačných kurzov pre zames- 
tnancov zdravotníctva; športové a kultúrne aktivity 
a ich podpora; usporadúvanie kultúrno-spoločen-
ských akcií; usporadúvanie vedeckých a odborných 
seminárov, kongresov, sympózií a konferencií. 
42 - Návrh a vývoj počítačového hardvéru a soft-
véru pre potreby zdravotníctva; vedecký výskum 
na lekárske účely; bakteriologický a biologický  
 

výskum; chemické a biologické analýzy; vývoj  
a výskum liečiv; skúšanie liečiv; výskum a vývoj  
v oblasti prírodných a technických vied; znalecké 
služby v oblasti zdravotníctva a lekárstva; znalec-
ké služby v oblasti molekulárnej biológie, bioché-
mie, inštrumentálnych metód a súdnej sérológie; 
znalecké služby v oblasti genetiky, identifikácie osôb 
a genetickej DNA analýzy hypervariabilných po-
lymorfizmov človeka; znalecké služby v oblasti 
farmácie a toxikológie. 
43 - Prevádzkovanie kuchyne a jedálne; zabezpe-
čovanie ubytovacích služieb. 
44 - Lekárske služby; poskytovanie ambulantnej  
a hospitalizačnej zdravotnej starostlivosti vo všet-
kých odboroch medicíny; rtg vyšetrenia; angiogra-
fické vyšetrenia; ultrazvukové vyšetrenia a iné vy-
šetrenia na lekárske účely; vykonávanie operač-
ných výkonov; poskytovanie intenzívnej starostli-
vosti; vykonávanie anestézií; rehabilitačné služby; 
fyzioterapia; lekárske poradenstvo; ošetrovateľské 
služby; lekárske služby; služby krvnej banky; 
služby banky kostnej drene; služby sterilizačného 
centra; služby rýchlej záchrannej služby; služby 
klinického laboratória, hematológie, onkológie, rá-
dioterapie; transplantačné a replantačné centrum. 

(540) AGEL SK 
(550) slovná 
(732) AGEL a. s., Jungmannova 28/17, 110 00 Praha - 

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

 
 

(111) 229784 
(151) 11.5.2011 
(156) 30.7.2020 
(180) 30.7.2030 
(210) 1276-2010 
(220) 30.7.2010 
(442) 4.2.2011 
(450) 6.7.2011 

 9 (511) 3, 5, 10, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
(511) 3 - Pracie a bieliace prípravky; mydlá; antistatic-

ké prípravky; antiperspiranty; čistiace prostried-
ky; kozmetické prípravky; kozmetické prípravky 
do kúpeľov a na sprchovanie; leštiace prípravky; 
odmasťovacie prípravky. 
5 - Farmaceutické a veterinárne prostriedky; hy-
gienické výrobky na liečebné účely; náplasti  
a obväzový materiál; dezinfekčné prípravky; fun-
gicídy; antibakteriálne prípravky; diétne potravi-
ny na liečebné účely; dietetické nápoje na liečeb-
né účely; liečivé čaje; chemické prípravky na le-
kárske, farmaceutické a veterinárne účely; kultú-
ry mikroorganizmov na lekárske a veterinárne 
účely; zdravotné kúpele; liečivá; sterilizačné príp-
ravky; vakcíny. 
10 - Chirurgické prístroje a nástroje; ortopedické 
potreby; materiál na zošívanie rán; anestéziolo-
gické prístroje; kardiologické, diagnostické, zu-
bárske a iné lekárske prístroje a nástroje; špeciál-
ne lôžka na lekárske účely; špeciálny nábytok na 
lekárske účely. 
35 - Propagačná činnosť v oblasti zdravotnej sta-
rostlivosti, prevencie chorôb a zdravotnej osvety; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti najmä v ob-
lasti zdravotníctva; poradenská činnosť a spraco-
vanie projektov v oblasti riadenia a reštrukturali-
zácie zdravotníckych subjektov. 
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39 - Sanitná doprava. 
40 - Činnosť v oblasti zaobchádzania s nebezpeč-
nými odpadmi ako dekontaminácia nebezpečných 
odpadov, likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, 
spaľovanie odpadu, spracovanie odpadu, triedenie 
odpadu a recyklovateľného materiálu. 
41 - Usporadúvanie vzdelávacích akcií pre odbor-
nú aj laickú verejnosť v oblasti zdravotníctva, pre-
vencie chorôb a zdravotnej osvety; usporadúvanie 
vzdelávacích a informačných kurzov pre zamest-
nancov zdravotníctva; športové a kultúrne aktivity 
a ich podpora; usporadúvanie kultúrno-spoločen-
ských akcií; usporadúvanie vedeckých a odbor-
ných seminárov, kongresov, sympózií a konferen-
cií. 
42 - Návrh a vývoj počítačového hardvéru a soft-
véru pre potreby zdravotníctva; vedecký výskum 
na lekárske účely; bakteriologický a biologický 
výskum; chemické a biologické analýzy; vývoj  
a výskum liečiv; skúšanie liečiv; výskum a vývoj  
v oblasti prírodných a technických vied; znalecké 
služby v oblasti zdravotníctva a lekárstva; znalec-
ké služby v oblasti molekulárnej biológie, bio-
chémie, inštrumentálnych metód a súdnej séroló-
gie; znalecké služby v oblasti genetiky, identifiká-
cie osôb a genetickej DNA analýzy hypervariabil-
ných polymorfizmov človeka; znalecké služby  
v oblasti farmácie a toxikológie. 
43 - Prevádzkovanie kuchyne a jedálne; zabezpe-
čovanie ubytovacích služieb. 
44 - Lekárske služby; poskytovanie ambulantnej 
a hospitalizačnej zdravotnej starostlivosti vo všet-
kých odboroch medicíny; rtg vyšetrenia; angio-
grafické vyšetrenia; ultrazvukové vyšetrenia a iné 
vyšetrenia na lekárske účely; vykonávanie ope-
račných výkonov; poskytovanie intenzívnej sta-
rostlivosti; vykonávanie anestézií; rehabilitačné 
služby; fyzioterapia; lekárske poradenstvo; ošet-
rovateľské služby; lekárske služby; služby krvnej 
banky; služby banky kostnej drene; služby steri-
lizačného centra; služby rýchlej záchrannej služ-
by; služby klinického laboratória, hematológie, 
onkológie, rádioterapie; transplantačné a replan-
tačné centrum. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, modrá, biela 
(732) AGEL a. s., Jungmannova 28/17, 110 00 Praha - 

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

 
 

(111) 229840 
(151) 11.5.2011 
(156) 19.5.2020 
(180) 19.5.2030 
(210) 5372-2010 
(220) 19.5.2010 
(442) 4.2.2011 
(450) 6.7.2011 

 9 (511) 1, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 22, 24, 35, 37, 40, 41, 42 
 
 
 

(511) 1 - Chemické štandardy, pufre (tlmivé roztoky) a che-
mikálie používané pre analytické metódy, filtrač-
né materiály patriace do tejto triedy. 
7 - Zariadenia na odber vzoriek a spracovanie vzo-
riek, ich extrakciu a čistenie - iné než na ručný po-
hon. 
8 - Ručné zariadenia na odber vzoriek a spracova-
nie vzoriek, ich extrakciu a čistenie. 
9 - Laboratórne prístroje a nástroje; prístroje na 
meranie a váženie; spektrofotometre; pH metre; 
konduktometre; oximetre; chemické elektródy ako 
laboratórne prístroje; chromatografické kolóny na 
použitie v laboratóriu; homogenizátory ako labora-
tórne prístroje; pipety; laboratórne stojany. 
11 - Filtre patriace do tejto triedy, sterilizačné jed-
norazové vrecká. 
16 - Filtračný papier. 
17 - Filtračný materiál patriaci do tejto triedy. 
22 - Vata na filtrovanie. 
24 - Textilný filtračný materiál. 
35 - Reklama, reklamná a propagačná činnosť, 
public relations; sprostredkovanie reklamy a pro-
pagácie, vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov, vydávanie a rozširovanie periodických 
a neperiodických publikácií na reklamné účely 
alebo náborových materiálov, profesionálne obchod-
né alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný 
manažment a podnikové poradenstvo; odborné po-
radenstvo k nákupu tovarov v triede 9; poraden-
stvo pri vedení podnikov; personálne poradenstvo; 
poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; zbieranie a zoraďovanie údajov 
do počítačových databáz, vedenie kartoték v počí-
tači, vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
boroch, poradenstvo a pomoc pri riadení obchod-
ných aktivít, obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie, sprostredkovanie obchodu s tovarom, pre-
dovšetkým s tovarom uvedeným v triedach 1, 7, 8, 
9, 11, 16, 17, 22 a 24, poskytovanie a sprostredko-
vanie uvedených služieb prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu; účtovníctvo. 
37 - Inštalácia a servis laboratórnych prístrojov a ná-
strojov. 
40 - Poradenstvo v oblasti výroby energií. 
41 - Vydávanie a zverejňovanie textov s výnimkou 
reklamných alebo náborových, vzdelávanie, ško-
lenia; preskúšavanie; informácie o vzdelávaní; or-
ganizovanie a vedenie kongresov, konferencií, se-
minárov, kurzov, organizovanie výstav; poskyto-
vanie uvedených služieb prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 
42 - Služby v oblasti chémie, chemické analýzy; 
odborné poradenstvo na využívanie tovarov v trie-
de 9. 

(540) WAFY 
(550) slovná 
(732) Hora Vladimír, Nad Statkem 1452, 25228 Čer-

nošice, Praha-Západ, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
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(111) 229843 
(151) 11.5.2011 
(156) 24.6.2020 
(180) 24.6.2030 
(210) 5457-2010 
(220) 24.6.2010 
(442) 4.2.2011 
(450) 6.7.2011 

 9 (511) 8, 20, 35 
(511) 8 - Náradie a prístroje s ručným pohonom vrátane 

textilných pištolí; nože; vidličky; lyžice. 
20 - Nábytok; zrkadlá; rámy; vitríny; ramienka na 
odevy a na výrobky z plastu v rámci tejto triedy; 
stojany a figuríny v rámci tejto triedy; výrobky  
z plastických hmôt v rámci tejto triedy, s výnim-
kou spojovacích nekovových prvkov, ako napr. 
nekovové nity, spojovacie skrutky, nekovové ma-
tice, plastikové káblové spojky, plastikové rúrkové 
spojky, plastikové príchytky, nekovové spojovacie 
články, svorky z plastov a pod. 
35 - Propagácia; reklama; kancelárske práce; spros-
tredkovanie obchodnej činnosti pre uvedené vý-
robky. 

(540) SPONA 
(550) slovná 
(732) Trnovský Lukáš, K remízku 1007/12, 149 00 Pra-

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

 
 

(111) 229860 
(151) 11.5.2011 
(156) 16.9.2020 
(180) 16.9.2030 
(210) 5629-2010 
(220) 16.9.2010 
(442) 4.2.2011 
(450) 6.7.2011 

 9 (511) 33, 35, 39, 41 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

35 - Obchodná administratíva, obchodné služby, 
predovšetkým propagovanie tovarov a služieb pre 
iných vrátane umiestňovania inzerátov a propa-
gačných predvádzaní na elektronickej stránke do-
stupnej globálnej počítačovej siete, usporadúvanie 
a predvádzanie komerčných výstav, veľtrhov vín, 
miestnych vínoték, viech, komerčných výstav 
umeleckých a ľudových remesiel, prezentácie re-
giónu na komerčných výstavách. 
39 - Činnosť turistických kancelárií s výnimkou 
kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového 
ubytovania, získavanie, spracovanie a poskytova-
nie informácií v oblasti cestovného ruchu a turiz-
mu, pomoc pri zoraďovaní služieb pre turistov  
v oblasti cestovného ruchu. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných materiálov, produkčná činnosť v ob-
lasti výchovy, kultúry a športu, usporadúvanie zá-
bavných súťaží záujmových klubov a spoločen-
ských akcií, sprostredkovávanie uvedených slu-
žieb, usporadúvanie a prevádzkovanie výstav, veľ-
trhov vín, miestnych vínoték, viech, výstav ume-
leckých a ľudových remesiel, prezentácia regiónu 
na výstavách s výnimkou komerčných výstav. 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, hnedá 
(732) ZDRUŽENIE MALOKARPATSKÁ VÍNNA CES-

TA, Horná 20, 900 01 Modra, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 229869 
(151) 11.5.2011 
(156) 13.10.2020 
(180) 13.10.2030 
(210) 5692-2010 
(220) 13.10.2010 
(442) 4.2.2011 
(450) 6.7.2011 

 9 (511) 5, 14, 16, 35, 40, 41, 42, 44 
(511) 5 - Liečivé prípravky. 

14 - Výrobky z drahých kovov alebo výrobky po-
kovované drahými kovmi; šperky, drahokamy. 
16 - Grafiky; obrazy; tlačoviny; fotografie. 
35 - Reklama; reklamné služby. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov; kur-
zov a školení; zábava; vydavateľská činnosť; sce-
náre a redigovanie scenárov. 
42 - Dizajnérstvo. 
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu ľudí; liečenie 
a zdravotná starostlivosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Batthyány Dagmar, Majoránová 5, 821 07 Brati-

slava, SK; 
(740) TORA Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 230009 
(151) 14.6.2011 
(156) 22.11.2020 
(180) 22.11.2030 
(210) 1879-2010 
(220) 22.11.2010 
(442) 4.3.2011 
(450) 4.8.2011 

 9 (511) 9, 16 
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(511) 9 - Kompaktné disky; magnetické disky; optické 
disky; optické kompaktné disky; magnetické nosi-
če údajov; optické nosiče údajov; počítačový soft-
vér; elektronické publikácie (stiahnuté z teleko-
munikačnej siete); počítačové programy (stiahnuté 
z telekomunikačnej siete); nahrané programy ob-
sluhujúce počítač. 
16 - Brožované knihy, brožúry; brožúry; časopisy 
(periodiká); držiaky na písacie potreby; formuláre; 
fotografie; hárky papiera; kalendáre; kancelárske 
potreby s výnimkou nábytku; katalógy; knihy; lis-
tový papier; mapy; nálepky na kancelárske použi-
tie alebo pre domácnosť; papierové obaly na spisy; 
obaly (papiernický tovar); obežníky; papiernický 
tovar; papier; periodiká. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) modrá 
(732) Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 230048 
(151) 14.6.2011 
(156) 15.11.2020 
(180) 15.11.2030 
(210) 5780-2010 
(220) 15.11.2010 
(442) 4.3.2011 
(450) 4.8.2011 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Fotografie; papiernický tovar; plagáty; por-

tréty; publikácie; reklamné tabule z papiera, kar-
tónu alebo lepenky; písacie potreby; katalógy. 
35 - Účtovníctvo; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; organizova-
nie komerčných alebo reklamných výstav a veľtr-
hov; marketingové štúdie; reklamná agentúra; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie 
reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie 
a aktualizovanie reklamných materiálov; public re-
lations; poskytovanie (prenájom) reklamného času 
vo všetkých komunikačných médiách; účtovníc-
tvo; prieskum verejnej mienky. 
41 - Organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; vydava-
teľská činnosť (vydávanie textov). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Evol production s.r.o., Mraziarenská 15767/15, 

821 08 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 230095 
(151) 14.7.2011 
(156) 30.7.2020 
(180) 30.7.2030 
(210) 1293-2010 
(220) 30.7.2010 
(442) 5.4.2011 
(450) 5.9.2011 

 9 (511) 32, 35, 43 
(511) 32 - Pivá; minerálky a sýtené vody a iné nealkoho-

lické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; siru-
py a iné prípravky na výrobu nápojov. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozširovanie re-
klamných materiálov, marketing, reklamná a in-
zertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek mé-
dia, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej 
siete, alebo informačnej siete, alebo elektronickej 
siete, alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej 
siete, poskytovanie informácií a iných informač-
ných produktov komerčného alebo reklamného 
charakteru, multimediálnych informácií komerč-
ného charakteru, poskytovanie obchodných infor-
mácií, online inzercia, činnosť reklamnej agentúry, 
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, spro-
stredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, ob-
chodný frachising, komerčné informačné kancelá-
rie; maloobchodné služby s audiovizuálnymi die-
lami; obchodné sprostredkovanie realizácie kul-
túrnych, výchovných, zábavných a športových po-
dujatí; maloobchodné služby s aparátmi a prí-
strojmi vedeckými, geodetickými, fotografickými, 
filmovými, optickými, prístrojmi na váženie, me-
ranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístrojmi 
učebnými, s aparátmi na záznam, uchovanie, pre-
vod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obra-
zu, s telefónmi, so záznamníkmi, s faxmi, s ús-
tredňami, s magnetickými alebo optickými supor-
tmi zvukových alebo zvukovo-obrazových zázna-
mov, s automatickými distribútormi a mechaniz-
mami na mince, so zapisovacími pokladnicami,  
s kalkulačnými strojmi, s prístrojmi na spracova-
nie informácií a počítačmi vrátane ich jednotlivých 
súčastí a náhradných dielcov patriacich do triedy 9, 
s batériami, s akumulátormi, s počítačovými hrami  
s výstupom na PC alebo na TV, s ilustrovanými 
pohľadnicami so zvukovou nahrávkou, s elektric-
kými alebo elektronickými hlavolamami, s hrací-
mi skriňami uvádzanými do činnosti vhodením 
mince, s reklamnými prístrojmi na striedavé obra-
zy, so svetelnou reklamou, s reklamnými svetel-
nými prístrojmi, s nosičmi záznamov nahranými aj 
nenahranými, s videokazetami nahranými aj nena-
hranými, s audiokazetami nahranými aj nenahra-
nými, s audiovizuálnymi programami, s audiopro-
gramami, s audiovizuálnymi dielami nahranými na 
nosičoch, s audiovizuálnymi dielami v digitálnej 
podobe, s exponovanými filmami, s hudobnými die-
lami nahranými na nosičoch, s CD diskmi, s pro-
gramovými vybavením počítačov, so softvérom,  
s elektronickými databázami, s informáciami a záz-
namami v elektronickej podobe, s informáciami,  
s dátami, databázami a informačnými produktmi 
na nosičoch alebo aj v elektronických, dátových, 
informačných, počítačových a komunikačných sie-
ťach všetkých druhov, s elektronickými alebo dá-
tovými, alebo informačnými, alebo komunikačný-
mi, alebo výpočtovými sieťami vrátane jednotli-
vých súčastí a náhradných dielcov obsiahnutých  
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v triede 9, s multimediálnymi aplikáciami, s elek-
tronickými multimediálnymi alebo elektronickými 
informačnými katalógmi, s elektronickými časo-
pismi, s elektronickými periodikami a knihami  
v elektronickej podobe a s hodinami, hodinkami, 
klenotmi, drahokamami, bižutériou, tlačovinami, 
tlačivami, výrobkami z papiera, pohľadnicami, fo-
tografiami, blahoželaniami, diármi, zápisníkmi, ka-
lendármi, peračníkmi, ceruzkami, prepiskami, obal-
mi na CD, výrobkami z kože a imitácie kože, 
opaskami na nohavice, kuframi a batožinami, dáž-
dnikmi, slnečníkmi a palicami, bičmi a sedlársky-
mi výrobkami, taškami, šnúrami a šnúrkami kože-
nými alebo z imitácie kože, reklamnými a propa-
gačnými výrobkami, odevmi a obuvou, pokrýv-
kami hlavy, klobúkmi, čiapkami, šatkami na hla-
vu, krajkami a výšivkami, stuhami a stužkami, 
gombíkmi, háčikmi a očkami, pútkami (galanté-
ria), špendlíkmi a ihlami, ozdobnými nášivkami na 
odevy, plackami, šnúrkami, textilnými samolep-
kami a ostatnou galantériou patriacou do triedy 26, 
odznakmi nie z drahých kovov, ozdobami textil-
ných výrobkov, napr. nažehľovacími ozdobami, 
prackami a sponami ako odevnými doplnkami, 
ozdobnými gombíkmi, reklamnými a propagač-
nými výrobkami patriacimi do triedy 26, hrami, 
hračkami, hracími kartami, puzzle, pexesom, stol-
nými hrami, spoločenskými hrami, vianočnými 
ozdobami, s jedlom, pivom a nealkoholickými ná-
pojmi, alkoholickými nápojmi. 
43 - Služby súvisiace s poskytovaním jedla a ná-
pojov (príprava a dodávka jedál na objednávku do 
domu - ketering); prenájom dočasného ubytova-
nia; reštauračné služby; služby reštaurácií, barov, 
bistier a kaviarní; informačné a poradenské služby 
v uvedených oblastiach. 

(540) Ozzobír 
(550) slovná 
(732) TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 

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

 
 

(111) 230096 
(151) 14.7.2011 
(156) 30.7.2020 
(180) 30.7.2030 
(210) 1294-2010 
(220) 30.7.2010 
(442) 5.4.2011 
(450) 5.9.2011 

 9 (511) 32, 35, 41 
(511) 32 - Pivá; minerálky a sýtené vody a iné nealko-

holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; 
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozširovanie 
reklamných materiálov, marketing, reklamná a in-
zertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek mé-
dia, prostredníctvom telefónnej siete alebo dáto-
vej siete, alebo informačnej siete, alebo elektro-
nickej siete, alebo komunikačnej siete, alebo po-
čítačovej siete, poskytovanie informácií a iných 
informačných produktov komerčného alebo re-
klamného charakteru, multimediálnych informá-
cií komerčného charakteru, poskytovanie ob-
chodných informácií, online inzercia, činnosť re-
klamnej agentúry, sprostredkovanie v obchodných  
 

vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obcho-
de s tovarom, obchodný frachising, komerčné in-
formačné kancelárie; maloobchodné služby s au-
diovizuálnymi dielami; obchodné sprostredkova-
nie realizácie kultúrnych, výchovných, zábav-
ných a športových podujatí; maloobchodné služ-
by s aparátmi a prístrojmi vedeckými, geodetic-
kými, fotografickými, filmovými, optickými, prí-
strojmi na váženie, meranie, signalizáciu, kontro-
lu, záchranu a prístrojmi učebnými, s aparátmi na 
záznam, uchovanie, prevod, prenos alebo repro-
dukciu zvuku alebo obrazu, s telefónmi, so zá-
znamníkmi, s faxmi, s ústredňami, s magnetic-
kými alebo optickými suportmi zvukových alebo 
zvukovo-obrazových záznamov, s automatickými 
distribútormi a mechanizmami na mince, so zapi-
sovacími pokladnicami, s kalkulačnými strojmi,  
s prístrojmi na spracovanie informácií a počítač-
mi vrátane ich jednotlivých súčastí a náhradných 
dielcov patriacich do triedy 9, s batériami, s aku-
mulátormi, s počítačovými hrami s výstupom na 
PC alebo na TV, s ilustrovanými pohľadnicami 
so zvukovou nahrávkou, s elektrickými alebo elek-
tronickými hlavolamami, s hracími skriňami uvá-
dzanými do činnosti vhodením mince, s reklam-
nými prístrojmi na striedavé obrazy, so svetelnou 
reklamou, s reklamnými svetelnými prístrojmi,  
s nosičmi záznamov nahranými aj nenahraný- 
mi, s videokazetami nahranými aj nenahranými,  
s audiokazetami nahranými aj nenahranými, s au-
diovizuálnymi programami, s audioprogramami, 
s audiovizuálnymi dielami nahranými na nosi-
čoch, s audiovizuálnymi dielami v digitálnej po-
dobe, s exponovanými filmami, s hudobnými 
dielami nahranými na nosičoch, s CD diskmi,  
s programovými vybavením počítačov, so softvé-
rom, s elektronickými databázami, s informácia-
mi a záznamami v elektronickej podobe, s infor-
máciami, s dátami, databázami a informačnými 
produktmi na nosičoch alebo aj v elektronických, 
dátových, informačných, počítačových a komu-
nikačných sieťach všetkých druhov, s elektronic-
kými alebo dátovými, alebo informačnými, alebo 
komunikačnými, alebo výpočtovými sieťami vrá-
tane jednotlivých súčastí a náhradných dielcov 
obsiahnutých v triede 9, s multimediálnymi apli-
káciami, s elektronickými multimediálnymi alebo 
elektronickými informačnými katalógmi, s elektro-
nickými časopismi, s elektronickými periodikami 
a knihami v elektronickej podobe a s hodinami, 
hodinkami, klenotmi, drahokamami, bižutériou, 
tlačovinami, tlačivami, výrobkami z papiera, po-
hľadnicami, fotografiami, blahoželaniami, diár-
mi, zápisníkmi, kalendármi, peračníkmi, ceruz-
kami, prepiskami, obalmi na CD, výrobkami  
z kože a imitácie kože, opaskami na nohavice, 
kuframi a batožinami, dáždnikmi, slnečníkmi  
a palicami, bičmi a sedlárskymi výrobkami, taš-
kami, šnúrami a šnúrkami koženými alebo z imi-
tácie kože, reklamnými a propagačnými výrob-
kami, odevmi a obuvou, pokrývkami hlavy, klo-
búkmi, čiapkami, šatkami na hlavu, krajkami  
a výšivkami, stuhami a stužkami, gombíkmi, há-
čikmi a očkami, pútkami (galantéria), špendlíkmi 
a ihlami, ozdobnými nášivkami na odevy, plac-
kami, šnúrkami, textilnými samolepkami a ostat-
nou galantériou patriacou do triedy 26, odznakmi 
nie z drahých kovov, ozdobami textilných vý- 
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robkov, napr. nažehľovacími ozdobami, pracka-
mi a sponami ako odevnými doplnkami, ozdob-
nými gombíkmi, reklamnými a propagačnými 
výrobkami patriacimi do triedy 26, hrami, hrač-
kami, hracími kartami, puzzle, pexesom, stolný-
mi hrami, spoločenskými hrami, vianočnými oz-
dobami, pivom a nealkoholickými nápojmi, al-
koholickými nápojmi. 
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných alebo náborových 
textov; edičná činnosť; publikačná činnosť; na-
hrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-
zvukových; požičiavanie nahraných zvukových  
a zvukovo-obrazových záznamov; výroba a tvor-
ba audiovizuálnych diel; TV produkcia; filmová 
produkcia; televízna výroba programov; tvorba 
programov; tvorba a výroba televíznych a audio-
vizuálnyh programov; informácie o TV progra-
me; agentúrna činnosť v oblasti kultúry; výchov-
ná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť; tele-
vízna zábava; organizácia spoločenských a kul-
túrnych akcií; organizácia, organizovanie súťaží 
a hier (aj verejných), nie na reklamné účely; vý-
stavná činnosť v oblasti kultúry, zábavy, výcho-
vy a vzdelávania. 

(540) OZZÁK 
(550) slovná 
(732) TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 

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

 
 

(111) 230097 
(151) 14.7.2011 
(156) 30.7.2020 
(180) 30.7.2030 
(210) 1295-2010 
(220) 30.7.2010 
(442) 5.4.2011 
(450) 5.9.2011 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozširovanie re-

klamných materiálov, marketing, reklamná a in-
zertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek mé-
dia, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej 
siete, alebo informačnej siete, alebo elektronickej 
siete, alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej 
siete, poskytovanie informácií a iných informač-
ných produktov komerčného alebo reklamného 
charakteru, multimediálnych informácií komerč-
ného charakteru, poskytovanie obchodných infor-
mácií, online inzercia, činnosť reklamnej agentúry, 
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, spro-
stredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, ob-
chodný frachising, komerčné informačné kancelá-
rie; personálne poradenstvo (organizačné zabezpe-
čovanie televízneho vysielania); maloobchodné služ-
by s audiovizuálnymi dielami; obchodné spros-
tredkovanie realizácie kultúrnych, výchovných, 
zábavných a športových podujatí; maloobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoz-
namu a s hodinami, hodinkami, klenotmi, draho-
kamami, bižutériou, tlačovinami, tlačivami, výrob-
kami z papiera, pohľadnicami, fotografiami, bla-
hožlaniami, diármi, zápisníkmi, kalendármi, perač- 
 

 
 

 níkmi, ceruzkami, prepiskami, obalmi na CD, vý-
robkami z kože a imitácie kože, opaskami na no-
havice, kuframi a batožinami, dáždnikmi, slneč-
níkmi a palicami, bičmi a sedlárskymi výrobkami, 
taškami, šnúrami a šnúrkami koženými alebo  
z imitácie kože, reklamnými a propagačnými vý-
robkami, odevmi a obuvou, pokrývkami hlavy, 
klobúkmi, čiapkami, šatkami na hlavu, krajkami  
a výšivkami, stuhami a stužkami, gombíkmi, há-
čikmi a očkami, pútkami (galantéria), špendlíkmi  
a ihlami, ozdobnými nášivkami na odevy, placka-
mi, šnúrkami, textilnými samolepkami a ostatnou 
galantériou patriacou do triedy 26, odznakmi nie  
z drahých kovov, ozdobami textilných výrobkov, 
napr. nažehľovacími ozdobami, prackami a spo-
nami ako odevnými doplnkami, ozdobnými gom-
bíkmi, reklamnými a propagačnými výrobkami 
patriacimi do triedy 26, hrami, hračkami, hracími 
kartami, puzzle, pexesom, stolnými hrami, spolo-
čenskými hrami, vianočnými ozdobami, pivom  
a nealkoholickými nápojmi, alkoholickými nápojmi. 
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie pro-
gramov, televízne vysielanie zábavných, vzdelá-
vacích, výchovných, súťažných, diskusných a in-
formačných programov; digitálne vysielanie; te-
lematika; výmena správ (telekomunikačná služba); 
šírenie alebo získavanie správ a informácií (tele-
komunikačná služba); šírenie elektronických časo-
pisov, informácií, elektronických periodík, kníh  
v elektronickej podobe, audio alebo audiovizuál-
nych diel prostredníctvom informačnej alebo dáto-
vej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo 
telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä 
internetu, pomocou satelitov a pod., televízne vy-
sielanie prostredníctvom internetu, informácie o te-
levíznom vysielaní, technické zabezpečovanie te-
levízneho vysielania, telefonická komunikácia, ko-
munikácia prostredníctvom počítačových terminá-
lov, počítačová komunikácia, komunikácia mobil-
nými telefónmi, komunikácia prostredníctvom op-
tických káblov, poradenská činnosť týkajúca sa 
používania oznamovacích prostriedkov pri tele-
víznom vysielaní, pri rozhlasovom vysielaní a pri 
počítačovej komunikácii, poskytovanie telekomu-
nikačných informačných služieb prostredníctvom 
počítačov, poskytovanie informačných služieb o spô-
sobe televízneho vysielania prostredníctvom počí-
tačov, služby televíznych spravodajských agentúr; 
šírenie audiovizuálnych diel prostredníctvom tele-
vízneho a rozhlasového vysielania. 
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných alebo náborových 
textov; edičná činnosť; publikačná činnosť; nahrá-
vanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvuko-
vých; požičiavanie nahraných zvukových a zvu-
kovo-obrazových záznamov; výroba a tvorba au-
diovizuálnych diel; TV produkcia; filmová pro-
dukcia; televízna výroba programov; tvorba pro-
gramov; tvorba a výroba televíznych a audiovizu-
álnych programov; informácie o TV programe; 
agentúrna činnosť v oblasti kultúry; výchovná, 
vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť; televízna 
zábava; organizácia spoločenských a kultúrnych 
akcií; organizácia, organizovanie súťaží a hier (aj 
verejných), nie na reklamné účely; výstavná činnosť 
v oblasti kultúry, zábavy, výchovy a vzdelávania. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, žltá, čierna 
(732) TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 

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

 
 

(111) 230099 
(151) 14.7.2011 
(156) 2.8.2020 
(180) 2.8.2030 
(210) 1305-2010 
(220) 2.8.2010 
(442) 5.4.2011 
(450) 5.9.2011 

 9 (511) 6, 19, 35, 36, 37, 39, 43 
(511) 6 - Kovania na okná, kovanie na nábytok, kovania 

na dvere, stavebné kovania, kovové žalúzie, kovo-
vé tyče, kovový stavebný materiál, kovové zárub-
ne, kovové okná, kovové dvere, kovové ploty, ko-
vové brány. 
19 - Dvere s výnimkou kovových, okenné rámy  
s výnimkou kovových, okná s výnimkou kovo-
vých, ploty s výnimkou kovových, obklady stien  
a priečok s výnimkou kovových, brány s výnim-
kou kovových. 
35 - Kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumen-
tov, reklama, zásobovacie služby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky). 
36 - Finančný lízing, prenájom nehnuteľností, spros-
tredkovanie (maklérstvo), prevádzkovanie zálož-
ne. 
37 - Oprava pneumatík, protektorovanie pneuma-
tík, údržba automobilov, demolácia budov, interié-
rové a exteriérové maľovanie a natieranie, inštalá-
cia okien a dverí, izolovanie stavieb, stavebníctvo 
(stavebná činnosť), štukovanie, sadrovanie, tape-
tovanie. 
39 - Kamiónová nákladná doprava, prenájom do-
pravných prostriedkov, služby v doprave a prepra-
ve, dovoz, doprava, doručovacie služby, kuriérske 
služby. 
43 - Bufety (rýchle občerstvenie), samoobslužné 
reštaurácie, reštaurácie (jedálne). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o., Staničná 1250, 

093 01 Vranov nad Topľou, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 230203 
(151) 14.7.2011 
(156) 30.9.2020 
(180) 30.9.2030 
(210) 5659-2010 
(220) 30.9.2010 
(442) 5.4.2011 
(450) 5.9.2011 

 9 (511) 16, 35, 39, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, 

katalógy, kalendáre. 
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov, reklamné agentúry, reklamné služby. 
39 - Distribúcia periodickej tlače a kníh. 
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače  
a kníh s výnimkou reklamných. 

(540) Ohník 
(550) slovná 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 230278 
(151) 26.7.2011 
(156) 18.2.2020 
(180) 18.2.2030 
(210) 204-2010 
(220) 18.2.2010 
(442) 5.4.2011 
(450) 5.9.2011 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Nahraté aj nenahraté nosiče informácií všet-

kého druhu ako záznamové disky, diskety, CD- 
-ROM-y, pásky, nahraté aj nenahraté nosiče zvu-
ku a obrazu, softvér, elektronické publikácie. 
16 - Papier, výrobky z papiera, ktoré nie sú zahr-
nuté do iných tried; tlačoviny; periodická a nepe-
riodická tlač, predovšetkým časopisy, noviny, 
knihy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, 
kalendáre, knižné výrobky, propagačné materiály 
a predmety z papiera, obalové materiály, tlačia-
renské písmo, štočky. 
35 - Marketing, reklama, organizovanie výstav 
na reklamné a komerčné účely, reklamné služby, 
inzertná a propagačná činnosť. 
38 - Prenos správ a obrazových informácií po-
mocou počítača vrátane internetu; poskytovanie 
internetových fór, počítačová komunikácia. 
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť v od-
bore zábavných, odborných, spravodajských a vzde-
lávacích tlačovín, časopisov, periodických aj ne-
periodických publikácií, zvukových, textových  
a audiovizuálnych nosičov, produkčná a agentúr-
na činnosť v oblasti zábavy, kultúry a výchovy, 
usporadúvanie zábavných a odborných súťaží, 
spoločenských akcií, výstav, vzdelávacích, zá-
bavných, športových a kultúrnych akcií, odbor-
ných stretnutí, seminárov a konferencií. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Versa Interactive and Publishing, s. r. o., Ivánska 

cesta 410/26, 821 04 Bratislava, SK; 
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(111) 230366 
(151) 15.8.2011 
(156) 8.12.2020 
(180) 8.12.2030 
(210) 5863-2010 
(220) 8.12.2010 
(442) 6.5.2011 
(450) 4.10.2011 

 9 (511) 36, 45 
(511) 36 - Finančné služby; bankové služby; poskytova-

nie úverov, spotrebiteľských úverov a hypoték; fi-
nančný lízing; poskytovanie záruk a kaucií; fi-
nančné odhady a oceňovanie; investičné služby, 
zmenárenské služby; vydávanie a správa platob-
ných kariet a cestovných šekov; činnosť samostat-
ného finančného agenta; poisťovacie služby; rea-
litné služby; správa nehnuteľností; poskytovanie 
informácií a poradenstva v oblasti menovaných 
služieb; sprostredkovateľská činnosť v oblasti pos-
kytovania finančných a peňažných služieb. 
45 - Právne služby a poradenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá, oranžová, biela 
(732) KAMAPRO, s. r. o., Galvániho 7, 821 04 Brati-

slava, SK; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 230534 
(151) 16.9.2011 
(156) 19.5.2020 
(180) 19.5.2030 
(210) 5371-2010 
(220) 19.5.2010 
(442) 6.6.2011 
(450) 4.11.2011 

 9 (511) 1, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 22, 24, 35, 37, 40, 41, 42 
(511) 1 - Chemické štandardy, pufre (chemické rozto-

ky) a chemikálie používané pre analytické metó-
dy; filtračné materiály patriace do tejto triedy. 
7 - Zariadenia na odber vzoriek a spracovanie 
vzoriek, ich extrakciu a čistenie - iné než na ruč-
ný pohon. 
8 - Ručné zariadenia na odber vzoriek a spraco-
vanie vzoriek, ich extrakciu a čistenie. 
9 - Laboratórne prístroje a nástroje; prístroje na 
meranie a váženie; spektrofotometre; pH metre; 
konduktometre; oximetre; chemické elektródy 
ako laboratórne prístroje; chromatografické ko-
lóny na použitie v laboratóriu; homogenizátory 
ako laboratórne prístroje; pipety; laboratórne sto-
jany. 
11 - Filtre patriace do tejto triedy, sterilizačné 
jednorazové vrecká. 
16 - Filtračný papier. 
17 - Filtračný materiál patriaci do tejto triedy. 
22 - Vata na filtrovanie. 
24 - Textilný filtračný materiál. 
 
 
 

35 - Reklama, reklamná a propagačná činnosť, 
public relations; sprostredkovanie reklamy a pro-
pagácie, vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov, vydávanie a rozširovanie periodic-
kých a neperiodických publikácií na reklamné 
účely alebo náborových materiálov, profesionál-
ne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo; 
odborné poradenstvo k nákupu tovarov v triede 
9; poradenstvo pri vedení podnikov; personálne 
poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; zbieranie a zora-
ďovanie údajov do počítačových databáz, vede-
nie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch, poradenstvo a pomoc 
pri riadení obchodných aktivít, obchodné alebo 
podnikateľské informácie, sprostredkovanie ob-
chodu s tovarom, predovšetkým s tovarom uve-
deným v triedach 1, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 22 a 24, 
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených slu-
žieb prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových 
sietí a internetu; účtovníctvo. 
37 - Inštalácia a servis laboratórnych prístrojov  
a nástrojov. 
40 - Poradenstvo v oblasti výroby energií. 
41 - Vydávanie a zverejňovanie textov s výnimkou 
reklamných alebo náborových, vzdelávanie, ško-
lenia; preskúšavanie; informácie o vzdelávaní; or-
ganizovanie a vedenie kongresov, konferencií, se-
minárov, kurzov, organizovanie výstav; poskyto-
vanie uvedených služieb prostredníctvom komu-
nikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 
42 - Služby v oblasti chémie, chemické analýzy; 
odborné poradenstvo na využívanie tovarov v trie-
de 9. 

(540) CHROMSERVIS 
(550) slovná 
(732) Hora Vladimír, Nad Statkem 1452, 25228 Čer-

nošice, Praha-Západ, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(111) 230664 
(151) 27.9.2011 
(156) 10.6.2020 
(180) 10.6.2030 
(210) 936-2010 
(220) 10.6.2010 
(442) 4.1.2011 
(450) 4.11.2011 

 9 (511) 16, 20, 28, 35 
(511) 16 - Papier a výrobky z papiera; kartón a predmety 

z kartónu; tlačoviny; časopisy; periodiká; knihy; 
knihárske výrobky; lepidlá kancelárske alebo pre 
domácnosť; fotografie; papiernický tovar; potreby 
pre umelcov; štetce; kancelárske potreby s výnim-
kou nábytku; učebné a školské potreby; hracie kar-
ty; obalové materiály z plastických hmôt, všetko 
patriace do triedy 16; školské tabule. 
20 - Drobné ozdobné a podobné výrobky (korálky, 
prívesky) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, 
kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí,  
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korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek 
týchto materiálov a z plastov s výnimkou šperkov; 
rámy na kefy; rámy na obrazy; rámčeky na obráz-
ky; vyšívacie rámy; detský nábytok najmä z dreva. 
28 - Hry; hračky; skladačky (puzzle); športový to-
var každého druhu patriaci do tejto triedy. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho-
du s tovarom; kancelárie zaoberajúce sa dovozom 
a vývozom; maloobchodné a veľkoobchodné služ-
by s tovarmi uvedenými v triedach 16, 20 a 28 
tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 16, 20 a 28 
tohto zoznamu prostredníctvom internetu; marke-
ting; reklama; propagácia a inzercia prostredníc-
tvom všetkých druhov médií; rozširovanie re-
klamných a darčekových predmetov; výstavná 
činnosť na komerčné účely. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, červená, čierna, biela 
(732) OLYMPTOY s.r.o., Okružní 781, 250 81 Nehviz-

dy, CZ; 
 
 

(111) 230939 
(151) 14.11.2011 
(156) 2.11.2020 
(180) 2.11.2030 
(210) 1771-2010 
(220) 2.11.2010 
(442) 4.8.2011 
(450) 4.1.2012 

 9 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových sú-

boroch (pre zákazníkov); on-line reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných 
plôch. 
41 - On-line vydávanie kníh a časopisov v elektro-
nickej forme. 
42 - Poskytovanie internetových vyhľadávačov. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) červeno-hnedá, zelená, modrá 
(732) V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o., Školská 23, 040 11 Ko-

šice, SK; 
 
 

(111) 231073 
(151) 18.11.2011 
(156) 26.2.2020 
(180) 26.2.2030 
(210) 5128-2010 
(220) 26.2.2010 
(442) 7.9.2010 
(450) 4.1.2012 

 9 (511) 14, 18, 25, 35 
(511) 14 - Šperky a bižutéria, najmä náušnice, náhrdel-

níky, náramky, prstene, retiazky, prívesky, amule-
ty, brošne; drahé kamene; polodrahokamy; príve-
sky na kľúče; hodinky a hodinárske výrobky; ná-
ramkové hodinky; remienky na hodinky; spony na 
kravaty; výrobky z drahých kovov alebo pokovo-
vané drahými kovmi patriace do tejto triedy; ume-
lecké diela z drahých kovov; kazety na šperky. 
18 - Kabelky; kufre; cestovné tašky; športové taš-
ky; aktovky; školské tašky; plážové tašky; tašky 
na kolieskach; batohy; kufríky na toaletné potreby; 
peňaženky; dáždniky, slnečníky; cestovné obaly 
na odevy; kože, koženky a výrobky z týchto mate-
riálov patriace do tejto triedy; kožušiny; semiš 
okrem semišu na čistenie. 
25 - Odevy vrátane športových; oblečenie vrátane 
športového, najmä nohavice, vesty, košele, saká, 
sukne, tričká, bielizeň, kostýmy, šaty, obleky, ka-
báty, bundy, vetrovky, plášte, pulóvre, svetre, mi-
kiny, pyžamá, župany, plavky; pokrývky hlavy, 
najmä čiapky, klobúky; šatky; šály; kravaty; ruka-
vice; ponožky; pančuchy; obuv; športová obuv; 
papuče; opasky; časti a doplnky uvedených tova-
rov patriace do tejto triedy. 
35 - Maloobchod s tovarmi uvedenými v triedach 
14, 18 a 25; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; 
reklamná, inzertná a propagačná činnosť; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom; pred-
vádzanie tovaru; organizovanie výstav na obchod-
né a reklamné účely; obchodné poradenstvo; prie-
skum trhu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) J.P. s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, 

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

ková kancelária, Bratislava, SK; 
 
 

(111) 232737 
(151) 12.7.2012 
(156) 24.3.2021 
(180) 24.3.2031 
(210) 509-2011 
(220) 24.3.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 
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 9 (511) 1, 21, 44 
(511) 1 - Priemyselné hnojivá; dusíkaté vápno (hnojivo); 

fosfáty (hnojivá); superfosfáty (hnojivá); kyanamid 
vápenatý (hnojivo); poľnohospodárske hnojivá. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(732) FORESTINA s.r.o., Mnichov 129, 386 01 Mni-

chov, CZ; 
 
 

(111) 233881 
(151) 14.1.2013 
(156) 15.6.2020 
(180) 15.6.2030 
(210) 958-2010 
(220) 15.6.2010 
(442) 2.10.2012 
(450) 1.3.2013 

 9 (511) 5, 35, 37, 38, 39, 41, 45 
(511) 5 - Balíčky prvej pomoci na lekárske účely. 

35 - Reklama; reklamná činnosť, propagačná a in-
zertná činnosť vrátane poskytovania uvedených 
služieb on-line (prostredníctvom počítačových  
a iných sietí), prezentácia služieb uvedených v trie-
dach 37, 38, 39, 41 a 45 na internete, rozširovanie 
reklamných materiálov, vydávanie a aktualizova-
nie reklamných materiálov, organizovanie a budo-
vanie vernostného systému pre motoristov včítane 
prieskumu, vyhodnocovanie a odmeňovanie ná-
kupného správania spotrebiteľov. 
37 - Opravy a údržba motorových vozidiel, najmä 
ako súčasť havarijných služieb; informácie pre mo-
toristov o opravách a údržbe, poskytovanie tech-
nickej podpory, technických konzultácií pri výsky-
te poruchy alebo nedostupnosti motorového vozid-
la. 
38 - Telekomunikačné služby poskytované on-line, 
najmä zber, spracovanie a poskytovanie informá-
cií, lokalizovanie cez satelit, telekomunikačné in-
formácie pre motoristov. 
39 - Odťahová služba, odťahová služba ako súčasť 
havarijných služieb, preprava poškodených osôb 
ako súčasť havarijných služieb, preprava vrátane 
prepravy tovaru pri mimoriadnych udalostiach, 
skladovanie zaistených predmetov a batožiny ako 
súčasť havarijných služieb, prenájom motorových 
vozidiel, prevoz a sprevádzanie osôb, informácie  
o doprave pre motoristov, informácie pre motoris-
tu v prípade tvorenia prekážky na cestnej komuni-
kácii, organizačné služby pre prípad autonehody, 
zabezpečenie prevozu motorových vozidiel. 
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie kurzov, školení 
a výcvikov v oblasti cestnej premávky, autoškola, 
publikovanie cestných informácií vo forme tlačovín 
nie na reklamné účely, informácie o možnostiach 
zábavy a rekreácie pre motoristov, informácie o vzde-
lávaní pre motoristov, informácie o dodržiavaní 
predpisov cestnej premávky. 
 
 

45 - Pátranie po nezvestných osobách, právna ochra-
na záujmov motoristov, ochrana motorových vo-
zidiel. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, červená, modrá, biela 
(732) Asociácia slovenských odťahovacích služieb, Ko-

lískova 1, 841 05 Bratislava, SK; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Ban-

ská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 243286 
(151) 28.9.2016 
(156) 22.4.2020 
(180) 22.4.2030 
(210) 654-2015 
(220) 22.4.2010 
(442) 3.12.2015 
(450) 2.11.2016 

 10 (511) 3 
(511) 3 - Parfumy a toaletné prípravky; toaletné vody, 

parfumované vody, kolínske vody; kozmetické de-
zodoranty na osobnú potrebu a prípravky proti po-
teniu, antiperspiranty; éterické oleje; kozmetické 
prípravky; kozmetické prípravky na umývanie tvá-
re a tela; kozmetické prípravky na starostlivosť  
o tvár a telo; kozmetické prípravky na umývanie 
vlasov; kozmetické prípravky na starostlivosť  
o vlasy; kozmetické prípravky na farbenie vlasov; 
kozmetické prípravky na úpravu vlasov; kozme-
tické prípravky na umývanie a čistenie nôh; koz-
metické prípravky na starostlivosť o nohy; mydlá; 
kozmetické prípravky do kúpeľa; prípravky na lí-
čenie a prípravky na odličovanie; kozmetické príp-
ravky na starostlivosť o nechty; kozmetické príp-
ravky na lakovanie nechtov; odlakovače nechtov; 
prípravky pre intímnu hygienu zaradené do tejto 
triedy (nie na lekárske použitie); prípravky pre de-
piláciu; kozmetické prípravky na opaľovanie a na 
ochranu pred UV žiarením; kozmetické samoopa-
ľovacie prípravky; toaletné prípravky zaradené do 
tejto triedy. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela 
(732) URODA POLSKA Sp. z o.o., Niecała 9 lokal U1, 

00-098 Warszawa, PL; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
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Prevody a prechody práv na ochranné známky 
 
 

(111) 154773 
(210) 23664 
(732) Union Special, LLC, One Union Special Plaza, 

Huntley, IL 60142, US; 
(770) Union Special Corporation, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, One Union Spe-
cial Plaza, Huntley, IL 60142, US; 

(580) 13.5.2020 
 
 

(111) 165644 
(210) 52543 
(732) Ridgefield Acquisition, 46 Place Guillaume II, 

1648 Luxembourg, LU; 
(770) AZ Electronic Materials (Luxembourg) S.à.r.l., 

46 Place Guillaume ll, 1648 Luxembourg, LU; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 165644 
(210) 52543 
(732) AZ Electronic Materials S.à r.l., 46 Place Guil-

laume ll, L-1648 Luxembourg, LU; 
(770) Ridgefield Acquisition, 46 Place Guillaume II, 

1648 Luxembourg, LU; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 165644 
(210) 52543 
(732) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darm-

stadt, DE; 
(770) AZ Electronic Materials GmbH, Frankfurter Stras-

se 250, 64293 Darmstadt, DE; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 176327 
(210) 72469 
(732) Cooperation Pharmaceutique Francaise en abrégé 

COOPER, Place Lucien Auvert, 77000 Melun, FR; 
(770) RIEMANN TRADING ApS, Krakasvej 8, DK-3400 

Hillerød, DK; 
(580) 27.4.2020 

 
 

(111) 186394 
(210) 78-97 
(732) Fujitsu Client Computing Limited, 1-2, Kashima-

da 1-chome, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanaga-
wa 211-0058, JP; 

(770) FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka, 4-chome, 
Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JP; 

(580) 13.5.2020 
 
 

(111) 190128 
(210) 1721-97 
(732) Bonton a.s., právní nástupce, Palackého 740/1, 

110 00 Praha 1, CZ; 
(770) BONTON, a. s., Vodičkova 38/1935, 110 00 

Praha 1, CZ; 
(580) 11.5.2020 

 
 

(111) 190704 
(210) 3112-97 
(732) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(770) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 

Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 
(580) 7.5.2020 

 
 

(111) 190705 
(210) 3113-97 
(732) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(770) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 

Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 
(580) 7.5.2020 

 
 

(111) 190706 
(210) 3114-97 
(732) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(770) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 

Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 
(580) 6.5.2020 

 
 

(111) 191807 
(210) 3315-97 
(732) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(770) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 

Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 
(580) 6.5.2020 

 
 

(111) 194792 
(210) 2941-99 
(732) Thai President Foods Public Company Limited, 

304, Srinakarin Road, Huamark, Sub-district, 
Bang Kapi District, Bangkok Metropolis, TH; 

(770) Thai President Foods Public Company Limited, 
304 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Ban-
gkok 10240, TH; 

(580) 27.4.2020 
 
 

(111) 203879 
(210) 1517-2002 
(732) Bonton a.s., právní nástupce, Palackého 740/1, 

110 00 Praha 1, CZ; 
(770) Bonton a.s., V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, CZ; 
(580) 11.5.2020 

 
 

(111) 208812 
(210) 2874-2003 
(732) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(770) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 

Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 
(580) 6.5.2020 
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(111) 208859 
(210) 2873-2003 
(732) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(770) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 

Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 
(580) 6.5.2020 

 
 

(111) 209323 
(210) 2559-2003 
(732) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(770) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 

Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 
(580) 6.5.2020 

 
 

(111) 209420 
(210) 176-2004 
(732) Koubek Róbert, Krátka 6, 974 05 Banská Bystri-

ca, SK; Neradný Roman, Murgašova 5A, 974 01 
Banská Bystrica, SK; 

(770) GEE&STONE s. r. o., Nad Plážou 27, 974 01 
Banská Bystrica, SK; 

(580) 20.4.2020 
 
 

(111) 220650 
(210) 296-2007 
(732) Multi Corporation B.V., Gustav Mahlerlaan 1025, 

1082MK Amsterdam, NL; 
(770) Multi Czech Republic s.r.o., Olivova 4/2096, 110 00 

Praha 1, CZ; 
(580) 21.4.2020 

 
 

(111) 221319 
(210) 295-2007 
(732) Multi Corporation B.V., Gustav Mahlerlaan 1025, 

1082MK Amsterdam, NL; 
(770) Multi Czech Republic s.r.o., Olivova 4/2096, 110 00 

Praha 1, CZ; 
(580) 21.4.2020 

 
 

(111) 225888 
(210) 5128-2009 
(732) K + B Progres, a.s., U expertu čp. 91, 250 69 Klí-

čany, okres Praha-východ, CZ; 
(770) K+B Expert, s.r.o., U Expertu 91, 250 69 Klíča-

ny, CZ; 
(580) 5.5.2020 

 
 

(111) 225889 
(210) 5129-2009 
(732) K + B Progres, a.s., U expertu čp. 91, 250 69 Klí-

čany, okres Praha-východ, CZ; 
(770) K+B Expert, s.r.o., U Expertu 91, 250 69 Klíča-

ny, CZ; 
(580) 5.5.2020 

 
 
 
 
 
 

(111) 225890 
(210) 5130-2009 
(732) K + B Progres, a.s., U expertu čp. 91, 250 69 Klí-

čany, okres Praha-východ, CZ; 
(770) K+B Expert, s.r.o., U Expertu 91, 250 69 Klíča-

ny, CZ; 
(580) 5.5.2020 

 
 

(111) 227011 
(210) 1161-2009 
(732) STEFE Rožňava, s.r.o., Páterová 8, 048 01 Rožňa-

va, SK; STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 
Banská Bystrica, SK; STEFE Rimavská Sobota, 
s.r.o., Gorkého 8a, 979 01 Rimavská Sobota, SK; 
STEFE Martin, a.s., Východná 14, 036 01 Martin, 
SK; STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská ces- 
ta 1, 974 01 Banská Bystrica, SK; STEFE THS, 
s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca, SK; STEFE 
ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bys-
trica, SK; STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, 960 01 
Zvolen, SK; STEFE Trnava, s. r. o., Františkán- 
ska 16, 917 32 Trnava, SK; V.I.Trade s.r.o., No-
vozámocká 102, 949 05 Nitra, SK; 

(770) STEFE Rožňava, s.r.o., Páterová 8, 048 01 Rožňa-
va, SK; STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 
Banská Bystrica, SK; STEFE Rimavská Sobota, 
s.r.o., Gorkého 8a, 979 01 Rimavská Sobota, SK; 
STEFE Martin, a.s., Východná 14, 036 01 Martin, 
SK; STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská ces- 
ta 1, 974 01 Banská Bystrica, SK; STEFE THS, 
s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca, SK; STEFE 
ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bys-
trica, SK; STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, 960 01 
Zvolen, SK; 

(580) 28.4.2020 
 
 

(111) 230278 
(210) 204-2010 
(732) Versa Interactive and Publishing, s. r. o., Ivánska 

cesta 410/26, 821 04 Bratislava, SK; 
(770) Creative Wealth Management s. r. o., Iľjušino- 

va 1030/6, 851 01 Bratislava, SK; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 230324 
(210) 5651-2010 
(732) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(770) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 

Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 
(580) 6.5.2020 

 
 

(111) 230325 
(210) 5653-2010 
(732) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(770) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 

Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 
(580) 6.5.2020 
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(111) 230551 
(210) 37-2011 
(732) Križánek Marian, Vihorlatská 1423/11, 069 01 

Snina, SK; Vohar Michal, Ing., Strojárska 3993/91 
A, 069 01 Snina, SK; Latta Michal, Študent- 
ská 1456/19, 069 01 Snina 1, SK; 

(770) Križánek Marian, Vihorlatská 1423/11, 069 01 
Snina, SK; 

(580) 13.5.2020 
 
 

(111) 230945 
(210) 1971-2010 
(732) Koubek Róbert, Krátka 6, 974 05 Banská Bystri-

ca, SK; Neradný Roman, Murgašova 5A, 974 01 
Banská Bystrica, SK; 

(770) GEE & STONE s. r. o., Nad Plážou 27, 974 01 
Banská Bystrica, SK; 

(580) 20.4.2020 
 
 

(111) 231362 
(210) 786-2011 
(732) Koubek Róbert, Krátka 6, 974 05 Banská Bystri-

ca, SK; Neradný Roman, Murgašova 5A, 974 01 
Banská Bystrica, SK; 

(770) GEE & STONE s. r. o., Nad Plážou 27, 974 01 
Banská Bystrica, SK; 

(580) 20.4.2020 
 
 

(111) 231807 
(210) 714-2011 
(732) Kingray, s.r.o., Ružová 728/2, 050 01 Revúca, SK; 
(770) Kingray Limited Hong Kong, Unit 1010, Mira-

mar Tower, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong, HK; 

(580) 27.4.2020 
 
 

(111) 231961 
(210) 5304-2011 
(732) ZELMER PRO Sp. z o.o., ul. Hoffmanowej 19, 

35-016 Rzeszów, PL; 
(770) ZELMER Market Sp. z o.o., ul. Hoffmanovej 19, 

35-016 Rzeszów, PL; 
(580) 13.5.2020 

 
 

(111) 231961 
(210) 5304-2011 
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 

Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munich, DE; 
(770) ZELMER PRO Sp. z o.o., ul. Hoffmanowej 19, 

35-016 Rzeszów, PL; 
(580) 13.5.2020 

 
 

(111) 232113 
(210) 1460-2011 
(732) Koubek Róbert, Krátka 6, 974 05 Banská Bystri-

ca, SK; Neradný Roman, Murgašova 5A, 974 01 
Banská Bystrica, SK; 

(770) GEE & STONE s. r. o., Nad Plážou 33, 974 01 
Banská Bystrica, SK; 

(580) 20.4.2020 
 
 

(111) 232126 
(210) 1698-2011 
(732) ALAVI, spol. s r.o., Slnečná 1659/7, 972 01 Boj-

nice, SK; 
(770) OLDIES, s. r. o., Nábrežná 2, 971 01 Prievidza, 

SK; 
(580) 5.5.2020 

 
 

(111) 232931 
(210) 5015-2012 
(732) Robota Rastislav, Opatovská 123/164, 911 01 

Trenčín, SK; 
(770) Mičánková Tereza, Nedašovská 352/13, 155 21 

Praha 5 - Zličín, CZ; 
(580) 27.4.2020 

 
 

(111) 235679 
(210) 5768-2012 
(732) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(770) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 

Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 
(580) 6.5.2020 

 
 

(111) 235919 
(210) 5652-2010 
(732) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pou-

chov, 503 41 Hradec Králové, CZ; 
(770) Tata Global Beverages GB Limited, 325 Oldfield 

Lane North, Greenford, London UB6 0AZ, GB; 
(580) 6.5.2020 

 
 

(111) 236153 
(210) 749-2013 
(732) JmT company s. r. o., Sasinkova 2575/4, 909 01 

Skalica, SK; 
(770) Správa majetku a služieb, s.r.o. - skrátene SMS, 

s.r.o., Oreské 7, 908 63 Oreské, SK; 
(580) 15.5.2020 

 
 

(111) 237473 
(210) 2228-2013 
(732) Siluran s. r. o., Cecílie Tomašovskej 249/11, 013 02 

Gbeľany, SK; 
(770) Runeko, spol. s r.o., Bottova 6/45, 010 01 Žilina, 

SK; 
(580) 23.4.2020 

 
 

(111) 238210 
(210) 554-2014 
(732) Križánek Marian, Vihorlatská 1423/11, 069 01 

Snina, SK; Vohar Michal, Ing., Strojárska 3993/91 
A, 069 01 Snina, SK; Latta Michal, Študent- 
ská 1456/19, 069 01 Snina 1, SK; 

(770) Križánek Marian, Vihorlatská 1423/11, 069 01 
Snina, SK; 

(580) 13.5.2020 
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(111) 238643 
(210) 5086-2014 
(732) KERIMAX s.r.o., Južná trieda 72, 040 11 Koši-

ce, SK; 
(770) ProCeram s.r.o., Rožňavská 5303/4, 821 04 Bra-

tislava, SK; 
(580) 15.5.2020 

 
 

(111) 239970 
(210) 1353-2014 
(732) Vutlan s. r. o., ulica Svornosti 43, 821 06 Brati-

slava, SK; 
(770) Tyazhev Vladimir, Monarská alej 10, 900 25 Chor-

vátsky Grob, SK; 
(580) 17.4.2020 

 
 

(111) 240030 
(210) 2159-2014 
(732) ekoMax Holding Kft., Kelemen L. utca 1, 2900 

Komárom, HU; 
(770) ekoMax Holding, a. s., Pod Zečákom 53, 841 03 

Bratislava, SK; 
(580) 4.5.2020 

 
 

(111) 241284 
(210) 5314-2015 
(732) Milko Peter, Stredná 691/13, 900 28 Zálesie, SK; 
(770) ProPark Slovakia s.r.o., Chorvátska 8, 811 08 Bra-

tislava, SK; 
(580) 14.5.2020 

 
 

(111) 241285 
(210) 5316-2015 
(732) Milko Peter, Stredná 691/13, 900 28 Zálesie, SK; 
(770) ProPark Slovakia s.r.o., Chorvátska 8, 811 08 

Bratislava, SK; 
(580) 14.5.2020 

 
 

(111) 241399 
(210) 1372-2015 
(732) BK, a.s., Dopravná 19, 921 01 Piešťany, SK; 
(770) BK group, a.s., Dopravná 19, 921 01 Piešťany, SK; 
(580) 11.5.2020 

 
 

(111) 243202 
(210) 2488-2015 
(732) Koubek Róbert, Krátka 6, 974 05 Banská Bystri-

ca, SK; Neradný Roman, Murgašova 5A, 974 01 
Banská Bystrica, SK; 

(770) GEE & STONE s. r. o., Nad Plážou 33, 974 01 
Banská Bystrica, SK; 

(580) 20.4.2020 
 
 

(111) 250332 
(210) 277-2019 
(732) Drevenková Katarína, J. Kráľa 5287/24, 940 02 

Nové Zámky, SK; 
(770) Linhart Patrick, Karpatské námestie 7770/10A, 

831 06 Bratislava, SK; 
(580) 12.5.2020 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 114330 
(210) 20146 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 114332 
(210) 161 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 151285 
(210) 186 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 152148 
(210) 5169 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 152831C 
(210) 8599C 
(732) Koenig & Bauer Grafitec s.r.o., Opočenská 83, 

518 01 Dobruška, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 153170 
(210) 12746 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 153171 
(210) 12747 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 154256B 
(210) 22087B 
(732) Koenig & Bauer Grafitec s.r.o., Opočenská 83, 

518 01 Dobruška, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 156563 
(210) 35134 
(732) Pernod Ricard USA, LLC, 250 Park Avenue, 

17th floor, New York, NY 10177, US; 
(580) 7.5.2020 

 
 
 

(111) 156965 
(210) 36830 
(732) Pernod Ricard USA, LLC, 250 Park Avenue, 

17th floor, New York, NY 10177, US; 
(580) 7.5.2020 

 
 

(111) 158048 
(210) 41303 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 158049 
(210) 41304 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 165644 
(210) 52543 
(732) AZ Electronic Materials GmbH, Frankfurter Stras-

se 250, 64293 Darmstadt, DE; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 169976 
(210) 59397 
(732) Arrow Electronics Inc., 9201 East Dry Creek Road, 

Centennial, Colorado 80112, US; 
(580) 27.4.2020 

 
 

(111) 170198 
(210) 59323 
(732) Arrow Electronics Inc., 9201 East Dry Creek Road, 

Centennial, Colorado 80112, US; 
(580) 27.4.2020 

 
 

(111) 170452 
(210) 58577 
(732) Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 

Madison, New Jersey 07940, US; 
(580) 6.5.2020 

 
 

(111) 170822 
(210) 61105 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 171578 
(210) 61104 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
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(111) 171579 
(210) 61103 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 175767 
(210) 68363 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 176327 
(210) 72469 
(732) RIEMANN TRADING ApS, Krakasvej 8, DK-3400 

Hillerød, DK; 
(580) 27.4.2020 

 
 

(111) 176684 
(210) 68360 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 176686 
(210) 68362 
(732) Pernod Ricard USA, LLC, 250 Park Avenue, 

17th floor, New York, NY 10177, US; 
(580) 7.5.2020 

 
 

(111) 181717 
(210) 735-95 
(732) Pernod Ricard USA, LLC, 250 Park Avenue, 

17th floor, New York, NY 10177, US; 
(580) 7.5.2020 

 
 

(111) 184079 
(210) 3112-95 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 184081 
(210) 3113-95 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 185660 
(210) 2873-96 
(732) Koenig & Bauer Grafitec s.r.o., Opočenská 83, 

518 01 Dobruška, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 187438 
(210) 1315-97 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 187824 
(210) 974-97 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 198252 
(210) 3716-2000 
(732) IPR Pharmaceuticals Inc., Road 188, San Isidro 

Industrial Park, Canovanas, PR 00729, Puerto 
Rico, US; 

(580) 22.4.2020 
 
 

(111) 198623 
(210) 3506-2000 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 198624 
(210) 3507-2000 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 199059 
(210) 293-2001 
(732) TITAN spol. s r.o., Koněvova 2660/141, Žižkov, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(580) 23.4.2020 

 
 

(111) 200519 
(210) 1453-2001 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 202736 
(210) 3720-2001 
(732) PROSOFT Košice, a.s., Letná 27, 040 01 Košice, 

SK; 
(580) 27.4.2020 

 
 

(111) 205676 
(210) 3485-2002 
(732) OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Dekerta 24, 
30-703 Kraków, PL; 

(580) 30.4.2020 
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(111) 206170 
(210) 240-2003 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 206191 
(210) 349-2003 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 206300 
(210) 285-2003 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 207257 
(210) 1813-2003 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 207584 
(210) 1622-2003 
(732) TITAN spol. s r.o., Koněvova 2660/141, Žižkov, 

130 00 Praha 3, CZ; 
(580) 23.4.2020 

 
 

(111) 216531 
(210) 916-2006 
(732) Mačingová Antónia, PaedDr., Haniska 608, 044 57 

Haniska, SK; 
(580) 22.4.2020 

 
 

(111) 218600 
(210) 6457-2006 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 218601 
(210) 6458-2006 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 218665 
(210) 1090-2006 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 218989 
(210) 6452-2006 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 218990 
(210) 6453-2006 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 218991 
(210) 6455-2006 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 218992 
(210) 6460-2006 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 219575 
(210) 6456-2006 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 219707 
(210) 6459-2006 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 219810 
(210) 6451-2006 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 220298 
(210) 5472-2007 
(732) ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., č.p. 158, 373 84 

Dubné, CZ; 
(580) 5.5.2020 

 
 

(111) 222201 
(210) 6136-2007 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 
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(111) 222841 
(210) 6209-2007 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 224565 
(210) 5762-2008 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 225466 
(210) 6436-2008 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnic- 

ká 133, 277 32 Byšice, CZ; 
(580) 20.4.2020 

 
 

(111) 226925 
(210) 570-2009 
(732) Králik Juraj, Ulica Alexandra Alagovicha 3009/13, 

924 01 Galanta, SK; 
(580) 5.5.2020 

 
 

(111) 227774 
(210) 1200-2009 
(732) Diageo North America, Inc., Three World Trade 

Center 175, Greenwich Street, New York 10007, 
US; 

(580) 4.5.2020 
 
 

(111) 228608 
(210) 570-2010 
(732) Petty Vojtech, JUDr., Československej armády 1179/10, 

040 01 Košice, SK; 
(580) 13.5.2020 

 
 

(111) 228626 
(210) 621-2010 
(732) CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK; 
(580) 5.5.2020 

 
 

(111) 229154 
(210) 5395-2010 
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Voctářova 2497/18, 

180 00 Praha 8 - Libeň, CZ; 
(580) 5.5.2020 

 
 

(111) 229840 
(210) 5372-2010 
(732) Hora Vladimír, Nad Statkem 1452, 25228 Čer-

nošice, Praha-Západ, CZ; 
(580) 7.5.2020 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 229869 
(210) 5692-2010 
(732) Batthyány Dagmar, Majoránová 5, 821 07 Brati-

slava, SK; 
(580) 17.4.2020 

 
 

(111) 230078 
(210) 554-2010 
(732) EDUCAPLAY s.r.o., Daxnerova 9, 010 01 Žili-

na, SK; 
(580) 5.5.2020 

 
 

(111) 230095 
(210) 1293-2010 
(732) TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 

Praha 5, CZ; 
(580) 27.4.2020 

 
 

(111) 230096 
(210) 1294-2010 
(732) TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 

Praha 5, CZ; 
(580) 27.4.2020 

 
 

(111) 230097 
(210) 1295-2010 
(732) TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 

Praha 5, CZ; 
(580) 6.5.2020 

 
 

(111) 230366 
(210) 5863-2010 
(732) KAMAPRO, s. r. o., Galvániho 7, 821 04 Brati-

slava, SK; 
(580) 27.4.2020 

 
 

(111) 230534 
(210) 5371-2010 
(732) Hora Vladimír, Nad Statkem 1452, 25228 Čer-

nošice, Praha-Západ, CZ; 
(580) 7.5.2020 

 
 

(111) 230664 
(210) 936-2010 
(732) OLYMPTOY s.r.o., Okružní 781, 250 81 Ne-

hvizdy, CZ; 
(580) 27.4.2020 

 
 

(111) 231961 
(210) 5304-2011 
(732) BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 

81739 München, DE; 
(580) 13.5.2020 
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(111) 232326 
(210) 5681-2011 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 232365 
(210) 1661-2011 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 232366 
(210) 1728-2011 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 232368 
(210) 1731-2011 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 232476 
(210) 5680-2011 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 233051 
(210) 5013-2012 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 233052 
(210) 5014-2012 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 233568 
(210) 751-2012 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 233620 
(210) 5676-2011 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 233798 
(210) 5096-2012 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 233802 
(210) 1660-2011 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 235641 
(210) 5051-2013 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 236382 
(210) 5427-2013 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 236410 
(210) 5887-2012 
(732) ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., č.p. 158, 373 84 

Dubné, CZ; 
(580) 5.5.2020 

 
 

(111) 237784 
(210) 5689-2013 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 237785 
(210) 5690-2013 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 238122 
(210) 5683-2011 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 238678 
(210) 5694-2013 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 
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(111) 238679 
(210) 5695-2013 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 238680 
(210) 5696-2013 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 238800 
(210) 5692-2013 
(732) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlo-

vy Vary, CZ; 
(580) 28.4.2020 

 
 
 

(111) 239071 
(210) 944-2014 
(732) EXPO CENTER a. s., K výstavisku 447/14, 911 01 

Trenčín, SK; 
(580) 6.5.2020 

 
 

(111) 241100 
(210) 5343-2014 
(732) ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., č.p. 158, 373 84 

Dubné, CZ; 
(580) 17.4.2020 

 
 

(111) 247192 
(210) 2147-2017 
(732) MORE THAN, s.r.o., Panónska cesta 8, 851 04 

Bratislava, SK; 
(580) 5.5.2020 
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 
 
 

(111) 170404 
(210) 60454 
(732) MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Ševčenkova 32, 

850 00 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 10.3.2020 
(580) 21.4.2020 

 
 

(111) 170404 
(210) 60454 
(732) MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Ševčenkova 32, 

850 00 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 10.3.2020 
(580) 21.4.2020 

 
 

(111) 172663 
(210) 63431 
(732) MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Ševčenkova 32, 

850 00 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 10.3.2020 
(580) 21.4.2020 

 
 

(111) 172663 
(210) 63431 
(732) MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Ševčenkova 32, 

850 00 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 10.3.2020 
(580) 21.4.2020 

 
 

(111) 177210 
(210) 63791 
(732) MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Ševčenkova 32, 

850 00 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 10.3.2020 
(580) 21.4.2020 

 
 

(111) 177210 
(210) 63791 
(732) MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Ševčenkova 32, 

850 00 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 10.3.2020 
(580) 21.4.2020 

 
 

(111) 178214 
(210) 66278 
(732) MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Ševčenkova 32, 

850 00 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 10.3.2020 
(580) 21.4.2020 

 
 

(111) 178214 
(210) 66278 
(732) MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Ševčenkova 32, 

850 00 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 10.3.2020 
(580) 21.4.2020 

 
 

(111) 229165 
(210) 5557-2010 
(732) Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 5, 821 04 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 10.3.2020 
(580) 14.5.2020 

 
 

(111) 229387 
(210) 5558-2010 
(732) Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 5, 821 04 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 10.3.2020 
(580) 14.5.2020 

 
 

(111) 229388 
(210) 5559-2010 
(732) Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 5, 821 04 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 10.3.2020 
(580) 14.5.2020 

 
 

(111) 242363 
(210) 1512-2015 
(732) Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 

821 06 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 10.3.2020 
(580) 13.5.2020 
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 
 
 

(111) 229165 
(210) 5557-2010 
(732) Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 5, 821 04 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 3.3.2020 
(580) 19.12.2016 

 
 

(111) 229387 
(210) 5558-2010 
(732) Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 5, 821 04 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 3.3.2020 
(580) 19.12.2016 

 
 

(111) 229388 
(210) 5559-2010 
(732) Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 5, 821 04 

Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 3.3.2020 
(580) 19.12.2016 

 
 

(111) 241505 
(210) 5588-2014 
(732) Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 3.3.2020 
(580) 25.7.2017 

 
 
 

(111) 241959 
(210) 5584-2014 
(732) Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 3.3.2020 
(580) 25.7.2017 

 
 

(111) 241960 
(210) 5589-2014 
(732) Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 3.3.2020 
(580) 25.7.2017 

 
 

(111) 242363 
(210) 1512-2015 
(732) Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 

821 06 Bratislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 3.3.2020 
(580) 19.12.2016 

 
 

(111) 244784 
(210) 5587-2014 
(732) Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Pra-

ha, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, 

CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 3.3.2020 
(580) 25.7.2017 
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Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 
 
 

(111) 193158 
(210) 3773-97 
(732) SWS a.s., Dostihová 1, 763 15 Slušovice, CZ; 
(791) SWS Distribution a.s., Studená 5, 821 04 Brati-

slava, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.12.2019 
(580) 27.4.2020 

 
 

(111) 193159 
(210) 3774-97 
(732) SWS a.s., Dostihová 1, 763 15 Slušovice, CZ; 
(791) SWS Distribution a.s., Studená 5, 821 04 Brati-

slava, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.12.2019 
(580) 27.4.2020 

 
 

(111) 209638 
(210) 1173-2001 
(732) EMERSON ELECTRIC CO., 8000 West Flo-

rissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, US; 
(791) Branson Ultrasonics, a.s., Piešťanská 1202, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.10.2017 
(580) 29.4.2020 

 
 
 
 
 

(111) 209641 
(210) 170-2004 
(732) EMERSON ELECTRIC CO., 8000 West Flo-

rissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, US; 
(791) Branson Ultrasonics, a.s., Piešťanská 1202, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.10.2017 
(580) 29.4.2020 

 
 

(111) 213784 
(210) 683-2005 
(732) HB REAVIS Slovakia a. s., Mlynské Nivy 16, 

821 09 Bratislava, SK; 
(791) Twin City III a. s., Mlynské Nivy 16, 821 09 

Bratislava, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 10.2.2020 
(580) 28.4.2020 

 
 

(111) 216531 
(210) 916-2006 
(732) Mačingová Antónia, PaedDr., Haniska 608, 044 57 

Haniska, SK; 
(791) AntoniaLifestyle28, s.r.o., Jedľová 5, 040 01 Ko-

šice, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.1.2016 
(580) 22.4.2020 

 
 

 
 
 
 

Sublicenčné zmluvy registrované na ochranné známky 
 
 

(111) 216531 
(210) 916-2006 
(732) Mačingová Antónia, PaedDr., Haniska 608, 044 57 

Haniska, SK; 
(791) EVENT 4 YOU s.r.o., Dlhý rad 1433/30, 085 01 

Bardejov, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia sublicenčnej zmluvy: 26.8.2019 
(580) 22.4.2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (oznámenia - ochranné známky) 287 
 
 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(210) 2833-2019 
(220) 19.12.2019 
(800) 1 526 822, 19.12.2019 

 
 

(210) 54-2020 
(220) 13.1.2020 
(800) 1 530 025, 13.1.2020 

 
 

(111) 177020 
(210) 1098-96 
(220) 29.4.1996 
(800) 1 530 378, 29.1.2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok 
 
 
(210) 
 
1780-2019 
2658-2019 
 
 
 
 
 
 

Zamietnuté prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) 
 
2006-2013 
 
 
 
 
 
 

Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 
 
 

(111) 222825 
(210) 2099-2007 
(220) 15.11.2007 
(580) 18.3.2015 

 9 (511) 4, 6, 37, 39 
(511) 4 - Skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľa-

šiach. 
6 - Zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skva-
palnený plyn. 
37 - Konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zá-
sobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skva-
palnený plyn. 
39 - Prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn  
a cisterien na skvapalnený plyn. 
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Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
102835 02.09.2019 
105005 11.09.2019 
159350 22.09.2019 
159351 22.09.2019 
159598 12.09.2019 
164285 26.09.2019 
164347 17.09.2019 
167616 20.09.2019 
167805 28.09.2019 
167924 20.09.2019 
167948 20.09.2019 
194067 03.09.2019 
194079 16.09.2019 
194082 22.09.2019 
194259 23.09.2019 
194261 24.09.2019 
194467 06.09.2019 
194480 16.09.2019 
194484 20.09.2019 
194486 16.09.2019 
194490 21.09.2019 
194491 21.09.2019 
194493 23.09.2019 
194569 06.09.2019 
194571 06.09.2019 
194575 06.09.2019 
194578 07.09.2019 
194581 07.09.2019 
194582 07.09.2019 
194583 08.09.2019 
194588 10.09.2019 
194589 10.09.2019 
194591 10.09.2019 
194592 10.09.2019 
194596 10.09.2019 
194599 22.09.2019 
194600 24.09.2019 
194837 02.09.2019 
194900 10.09.2019 
194901 13.09.2019 
195249 03.09.2019 
195250 03.09.2019 

195251 03.09.2019 
195254 10.09.2019 
196178 06.09.2019 
196193 03.09.2019 
196196 23.09.2019 
196501 10.09.2019 
196820 24.09.2019 
196951 20.09.2019 
196952 20.09.2019 
196953 20.09.2019 
197268 07.09.2019 
199513 02.09.2019 
199514 07.09.2019 
200577 09.09.2019 
203197 17.09.2019 
226325 06.09.2019 
226696 06.09.2019 
227031 04.09.2019 
227032 04.09.2019 
227034 07.09.2019 
227035 08.09.2019 
227046 09.09.2019 
227047 09.09.2019 
227048 10.09.2019 
227049 10.09.2019 
227050 10.09.2019 
227075 02.09.2019 
227076 10.09.2019 
227078 14.09.2019 
227079 14.09.2019 
227080 14.09.2019 
227081 14.09.2019 
227082 16.09.2019 
227083 18.09.2019 
227087 21.09.2019 
227139 02.09.2019 
227142 11.09.2019 
227143 11.09.2019 
227144 11.09.2019 
227146 16.09.2019 
227147 24.09.2019 
227158 08.09.2019 

227160 23.09.2019 
227163 25.09.2019 
227164 25.09.2019 
227194 26.08.2019 
227195 26.08.2019 
227200 07.09.2019 
227201 17.09.2019 
227202 17.09.2019 
227203 23.09.2019 
227206 28.09.2019 
227207 28.09.2019 
227264 02.09.2019 
227265 08.09.2019 
227267 14.09.2019 
227269 14.09.2019 
227271 17.09.2019 
227273 23.09.2019 
227274 23.09.2019 
227275 23.09.2019 
227276 23.03.2019 
227277 23.09.2019 
227278 24.09.2019 
227279 24.09.2019 
227280 28.09.2019 
227281 28.09.2019 
227282 28.09.2019 
227322 04.09.2019 
227323 04.09.2019 
227324 04.09.2019 
227326 07.09.2019 
227327 07.09.2019 
227328 07.09.2019 
227329 07.09.2019 
227331 14.09.2019 
227332 16.09.2019 
227333 23.09.2019 
227334 23.09.2019 
227335 23.09.2019 
227337 30.09.2019 
227397 21.09.2019 
227438 17.09.2019 
227439 24.09.2019 

227543 25.09.2019 
227593 07.09.2019 
227596 14.09.2019 
227597 14.09.2019 
227598 14.09.2019 
227602 18.09.2019 
227603 18.09.2019 
227604 21.09.2019 
227607 21.09.2019 
227608 30.09.2019 
227686 08.09.2019 
227776 08.09.2019 
227777 08.09.2019 
227828 14.09.2019 
227830 14.09.2019 
227831 24.09.2019 
227855 14.09.2019 
227890 14.09.2019 
227891 14.09.2019 
227893 30.09.2019 
227994 17.09.2019 
227995 17.09.2019 
228047 14.09.2019 
228048 14.09.2019 
228079 24.09.2019 
228080 24.09.2019 
228109 16.09.2019 
228123 30.09.2019 
228207 11.09.2019 
228255 07.09.2019 
228256 07.09.2019 
228410 11.09.2019 
228411 21.09.2019 
228496 29.09.2019 
228534 30.09.2019 
228746 04.09.2019 
229022 11.09.2019 
229169 29.09.2019 
229532 14.09.2019 
230499 10.09.2019 
230851 11.09.2019 
237860 20.04.2020 
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Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 196473 
(210) 1843-2000 

 7 (511) 11 
(511) 11 - Prístroje na čistenie a zmäkčovanie vody, fil-

tračné systémy na pitnú vodu, karbónovanie a die-
ly na tieto tovary. 

(580) 6.5.2020 
 
 

(111) 230097 
(210) 1295-2010 

 9 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozširovanie re-

klamných materiálov, marketing, reklamná a in-
zertná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek mé-
dia, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej 
siete, alebo informačnej siete, alebo elektronickej 
siete, alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej 
siete, poskytovanie informácií a iných informač-
ných produktov komerčného alebo reklamného 
charakteru, multimediálnych informácií komerč-
ného charakteru, poskytovanie obchodných infor-
mácií, online inzercia, činnosť reklamnej agentúry, 
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, spros-
tredkovateľská činnosť v obchode s tovarom, ob-
chodný frachising, komerčné informačné kancelá-
rie; personálne poradenstvo (organizačné zabezpe-
čovanie televízneho vysielania); maloobchodné 
služby s audiovizuálnymi dielami; obchodné spro-
stredkovanie realizácie kultúrnych, výchovných, 
zábavných a športových podujatí; maloobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triede 9 tohto zoz-
namu a s hodinami, hodinkami, klenotmi, draho-
kamami, bižutériou, tlačovinami, tlačivami, výrob- 
kami z papiera, pohľadnicami, fotografiami, bla-
hoželaniami, diármi, zápisníkmi, kalendármi, pe-
račníkmi, ceruzkami, prepiskami, obalmi na CD, 
výrobkami z kože a imitácie kože, opaskami na 
nohavice, kuframi a batožinami, dáždnikmi, slneč-
níkmi a palicami, bičmi a sedlárskymi výrobkami, 
taškami, šnúrami a šnúrkami koženými alebo z imi- 
tácie kože, reklamnými a propagačnými výrobka-
mi, odevmi a obuvou, pokrývkami hlavy, klobúk-
mi, čiapkami, šatkami na hlavu, krajkami a výšiv-
kami, stuhami a stužkami, gombíkmi, háčikmi  
a očkami, pútkami (galantéria), špendlíkmi a ihla-
mi, ozdobnými nášivkami na odevy, plackami, 
šnúrkami, textilnými samolepkami a ostatnou ga-
lantériou patriacou do triedy 26, odznakmi nie  
z drahých kovov, ozdobami textilných výrobkov, 
napr. nažehľovacími ozdobami, prackami a spo-
nami ako odevnými doplnkami, ozdobnými gom-
bíkmi, reklamnými a propagačnými výrobkami 
patriacimi do triedy 26, hrami, hračkami, hracími 
kartami, puzzle, pexesom, stolnými hrami, spolo-
čenskými hrami, vianočnými ozdobami, pivom  
a nealkoholickými nápojmi, alkoholickými nápojmi. 
38 - Televízne vysielanie, televízne vysielanie pro-
gramov, televízne vysielanie zábavných, vzdelá-
vacích, výchovných, súťažných, diskusných a in-
formačných programov; digitálne vysielanie; te-
lematika; výmena správ (telekomunikačná služba); 
šírenie alebo získavanie správ a informácií (tele-
komunikačná služba); šírenie elektronických časo- 
 

pisov, informácií, elektronických periodík, kníh  
v elektronickej podobe, audio alebo audiovizuál-
nych diel prostredníctvom informačnej alebo dá-
tovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, 
alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, 
najmä internetu, pomocou satelitov a pod., televíz- 
ne vysielanie prostredníctvom internetu, informá-
cie o televíznom vysielaní, technické zabezpečo-
vanie televízneho vysielania, telefonická komuni-
kácia, komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov, počítačová komunikácia, komunikácia 
mobilnými telefónmi, komunikácia prostredníc-
tvom optických káblov, poradenská činnosť týka-
júca sa používania oznamovacích prostriedkov pri 
televíznom vysielaní, pri rozhlasovom vysielaní  
a pri počítačovej komunikácii, poskytovanie tele-
komunikačných informačných služieb prostredníc-
tvom počítačov, poskytovanie informačných slu-
žieb o spôsobe televízneho vysielania prostredníc-
tvom počítačov, služby televíznych spravodaj-
ských agentúr; šírenie audiovizuálnych diel pros-
tredníctvom televízneho a rozhlasového vysielania. 
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných alebo náborových 
textov; edičná činnosť; publikačná činnosť; nahrá-
vanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvuko-
vých; požičiavanie nahraných zvukových a zvu-
kovo-obrazových záznamov; výroba a tvorba au-
diovizuálnych diel; TV produkcia; filmová pro-
dukcia; televízna výroba programov; tvorba pro-
gramov; tvorba a výroba televíznych a audiovizu-
álnych programov; informácie o TV programe; 
agentúrna činnosť v oblasti kultúry; výchovná, 
vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť; televízna 
zábava; organizácia spoločenských a kultúrnych 
akcií; organizácia, organizovanie súťaží a hier (aj 
verejných), nie na reklamné účely; výstavná čin-
nosť v oblasti kultúry, zábavy, výchovy a vzdelá-
vania. 

(580) 6.5.2020 
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 10 (511) 35, 36, 41, 42 
(511) 35 - Administratívne spracovanie obchodných ob-

jednávok; marketingové štúdie; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej čin-
nosti; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchod-
ný manažment a podnikové poradenstvo; organi-
zovanie výstav na komerčné alebo reklamné úče-
ly; podpora predaja (pre tretie osoby); služby po-
rovnávania cien; prenájom reklamných priestorov; 
prieskum trhu; public relations; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, pros- 
pekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizo-
vanie reklamných materiálov; vydávanie reklam-
ných alebo náborových textov; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); zbieranie údajov do počítačových data-
báz. 

 
 



290 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR   6 - 2020 - SK (oznámenia - ochranné známky)  
 

36 - Finančné analýzy; bankové služby priamo  
k zákazníkom (homebanking); finančné informá-
cie; finančné poradenstvo; informácie o poistení; 
kapitálové investície; konzultačné služby v ob-
lasti poisťovníctva; sprostredkovanie poistenia; 
sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovateľ-
ská činnosť s nehnuteľnosťami. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie a ve- 
denie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie sympózií; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav. 
42 - Aktualizovanie počítačových programov; in-
štalácia počítačových programov; počítačové pro-
gramovanie; poradenstvo v oblasti počítačových 
programov; prenájom počítačového softvéru; tvor-
ba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačo-
vých stránok (webových) pre zákazníkov. 

(580) 4.5.2020 
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