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

 
 
AD Andorra 
AE Spojené arabské emiráty 
AF Afganistan 
AG Antigua a Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánsko 
AM Arménsko 
AO Angola 
AP Africká regionálna organizácia 
 duševného vlastníctva (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Rakúsko 
AU Austrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdžan 
 
BA Bosna a Hercegovina 
BB Barbados 
BD Bangladéš 
BE Belgicko 
BF Burkina 
BG Bulharsko 
BH Bahrajn 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermudy 
BN Brunej 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Svätý Eustach a Saba 
BR Brazília 
BS Bahamy 
BT Bhután 
BV Bouvetov ostrov 
BW Botswana 
BX Úrad Beneluxu pre duševné 
 vlastníctvo (BOIP)1 
BY Bielorusko 
BZ Belize 
 
CA Kanada 
CD Kongo (býv. Zair) 
CF Stredoafrická republika 
CG Kongo 
CI Pobrežie Slonoviny 
CK Cookove ostrovy 
CL Čile 
CM Kamerun 
CN Čína 
CO Kolumbia 
CR Kostarika 
CU Kuba 
CV Kapverdy 
CW Curacao 
CY Cyprus 
CZ 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 ľudovodemokratická 
 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 ochranných osvedčeniach  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)  
v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 
 

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

B7 Zmenené znenia patentových spisov podľa zákona č. 435/2001 
Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 
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 
(40) Dátum zverejnenia prihlášky 
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 
(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
(57) Anotácia 
 
 

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

európskeho patentového spisu 
 

 
Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2021.01 Medzinárodného patentového triedenia s platnosťou od  
1. januára 2021. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2021 uvádzané iba symboly hlavných skupín MPT 2021.01.  
V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlá-
šok so symbolmi úplnej verzie MPT 2021.01. 
 
 

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 patentové 
 prihlášky 
PD9A Zmeny dispozičných práv na patentové prihlášky (zálohy) 
PD9A Zmeny dispozičných práv na patentové prihlášky (ukonče-

nie 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 základe roz-

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

Udelené patenty 
FG4A Udelené patenty 
DC4A Zmenené znenia patentových spisov 

MA4A Zaniknuté patenty vzdaním sa 
MC4A Zrušené patenty 
MG4A Čiastočne zrušené patenty 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
PC4A Prevody a prechody práv na patenty 
PD4A Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy) 
PD4A Zmeny dispozičných práv na patenty (ukončenie zálohov) 
QA4A Ponuky licencií na patenty 
QA4A Späťvzatia ponúk licencií na patenty 
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty 
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na patenty 
RD4A Exekúcie na patenty 
RF4A Ukončenie exekúcií na patenty 
RL4A Prepis majiteľa patentu (na základe rozhodnutia súdu) 
RL4A Súdne spory o právo na patenty 
RL4A Ukončenie súdnych sporov o právo na patenty 
SB4A Patenty zapísané do registra po odtajnení 
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Opravy a zmeny 
 
 
Opravy v patentových prihláškach 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB9A Opravy mien 
HC9A Zmeny mien 
HD9A Opravy adries 
HE9A Zmeny adries 
HF9A Opravy dátumov 
HG9A Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH9A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
 
 

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 
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BA9A Zverejnené patentové prihlášky 
 
 
(21) (51) (21) (51) 
 
    103-2019 C05G  3/00  
    104-2019 H01T 15/00  
50045-2019 F02B  3/00  

50046-2019 B01J 19/00  
50004-2021 G08G  1/00  

 
 

(51) B01J 19/00, B01J 23/00, B01J 35/00, C23C 14/00, 
 C23C 16/00, C08L 25/00, B32B 37/00 
(21) 50046-2019 
(22) 17.9.2019 
(71) Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, 

fyziky a informatiky, Bratislava, SK;  
(72) Ďurina Pavol, Ing., PhD., Bánovce nad Bebravou, SK; Ple-

cenik Tomáš, doc. RNDr., PhD., Bratislava, SK; Medvecká 
Veronika, RNDr., PhD., Tvrdošín, SK; Truchlý Martin, 
RNDr., PhD., Vrútky, SK; Zahoranová Anna, doc. RNDr., 
PhD., Ivanka pri Dunaji, SK; Plecenik Andrej, prof. RNDr., 
DrSc., Bratislava, SK;  

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob prípravy monovrstiev, najmä na ťažko zmáča-

vých povrchoch, systém na nanášanie monovrstiev 
(57) Na povrch substrátu sa najskôr pôsobí nízkoteplotnou ne-

rovnovážnou difúznou plazmou pri atmosférickom tlaku  
a následne sa povrch substrátu uvedie do styku s nosným 
roztokom, ktorý obsahuje mikročastice a/alebo nanočastice 
tvoriace výslednú monovrstvu. Na povrch substrátu sa pô-
sobí nízkoteplotnou plazmou počas aspoň 5 sekúnd, vý-
hodne sa čas pôsobenia upraví podľa výkonu zdroja nízko-
teplotnej plazmy a/alebo podľa veľkosti substrátu, a/alebo 
podľa hrúbky substrátu. Povrch substrátu sa uvedie do sty-
ku s nosným roztokom do 30 minút, výhodne do 5 minút 
od skončenia pôsobenia nízkoteplotnej plazmy. Nanášanie 
nosného roztoku môže prebiehať pri odstredivom procese, 
pri ktorom substrát vo vodorovnej polohe rotuje okolo 
zvislej osi. Zariadenie na nanášanie nosného roztoku má 
nastaviteľné otáčky rotácie substrátu a dávkovací prvok 
nosného roztoku je prispôsobený na umiestnenie nosného 
roztoku na substrát v osi otáčania držiaka. 

 
 

(51) C05G 3/00, C05C 9/00, C05G 1/00 
(21) 103-2019 
(22) 18.9.2019 
(71) Duslo, a.s., Šaľa, SK;  
(72) Tokár Zdenko, Ing., Michalovce, SK;  
(74) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK; 
(54) Spôsob výroby granulovaného liadku amónneho s dolo-

mitom s obsahom inhibítora nitrifikácie 4-amino-1,2,4- 
-triazolu 

(57) Opísaný je spôsob výroby granulovaného liadku amónneho 
s dolomitom s obsahom inhibítora nitrifikácie 4-amino-
1,2,4-triazolu jeho zabudovaním dovnútra granúl s cieľom 
stabilizovať amónny dusík v hnojive (17). Hnojivo sa pri-
pravuje tak, že v reaktore (1) sa k reakčnému roztoku du-
sičnanu amónneho (2) s dolomitom (3) pridáva 4-amino-
1,2,4-triazol (6), a potom sa tento reakčný roztok s prídav-
kom 4-amino-1,2,4-triazolu (8) spracováva granuláciou 
(9). Do reakčného roztoku (5) sa môže pridávať aj síran 
amónny (4) na zlepšenie fyzikálno-mechanických vlastnos-
tí hnojiva (17). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(51) F02B 3/00 
(21) 50045-2019 
(22) 11.9.2019 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;  
(72) Puškár Michal, doc. Ing., PhD., Trnava pri Laborci, SK;  
(54) Hybridný systém dýzového riadenia spaľovacieho pro-

cesu pre HCCI motor 
(57) Hybridný systém dýzového riadenia spaľovacieho procesu 

pre HCCI motor pozostáva z nasávacieho potrubia (2) so 
vzduchovým filtrom (3) a snímačom (4) tlaku vzduchu, kto-
ré je zaústené do turbokompresora (5), a z výfukového po-
trubia (6) s katalyzátorom (7) a filtrom (8) pevných častíc, 
pričom výfukové potrubie (6) je spojené s turbokompreso-
rom (5) a zároveň pomocou ERG ventilu (9) s nasávacím 
potrubím (2). Nasávacie potrubie (2) za turbokompresorom 
(5) je rozdelené na motorové potrubie (10) so škrtiacou 
klapkou (11), ktoré je zaústené do nasávacieho kanála HCCI 
motora (1), a kompresorové potrubie (12), ktoré ústi do na-
sávacieho kanála kompresora (13). Výtlačné potrubie (14) 
kompresora (13) je zaústené do zásobníka (15) vzduchu, kto-
rý je spojený pomocou vysokotlakového potrubia (16) so 
vzduchovou dýzou (17) ústiacou do spaľovacieho priestoru 
HCCI motora (1). 
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(51) G08G 1/00 
(21) 50004-2021 
(22) 7.8.2018 
(67) 50076-2018 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;  
(72) Oravec Milan, prof. Ing., PhD., Nová Lesná, SK; Maraso-

vá Daniela, prof. Ing., CSc., Košice, SK; Matisková Dari-
na, Ing., PhD., MBA, Prešov, SK;  

(54) Výstražné zariadene signalizujúce vstup chodca na plo-
chu vozovky 

(57) Výstražné zariadene signalizujúce vstup chodca na plochu 
vozovky je tvorené identifikátorom (1) vstupu chodca do 
priestoru pred priechodom cez vozovku, ktorý je elektricky 
spojený s panelom (2) výstrahy. Tieto časti sú elektricky 
spojené so zdrojom (3) elektrickej energie, ktorý je elektric-
ky spojený s fotovoltickým panelom (4). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) H01T 15/00, F23Q 7/00 
(21) 104-2019 
(22) 24.9.2019 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK;  
(72) Kuracina Richard, doc. Ing., Ph.D., Sereď, SK; Szabová Zu-

zana, Ing., PhD., Trnava, SK;  
(54) Zapojenie vysokoenergetického kapacitného zapaľova-

ča s odporovým drôtom 
(57) Zapojenie vysokoenergetického kapacitného zapaľovača  

s odporovým drôtom je riešené tak, že primárne vinutie tran-
sformátora (TR1) je pripojené na jednofázovú sieť (AC1) 
cez dvojpólový spínač (S1) a akčné vývody prvého polovo-
dičového relé (SSR1). Sekundárne vinutie transformátora 
(TR1) je cez  dvojcestný diódový usmerňovač ( D1 až D4), 
nabíjací rezistor (R1), pracovný rezistor (R2) a akčné vývo-
dy tretieho polovodičového relé (SSR3) pripojené na odpo-
rový drôt (R3). Medzi pracovný rezistor (R2) a nabíjací re-
zistor (R1) je pripojený pracovný kondenzátor (C1). Na vý-
stup dvojcestného diódového usmerňovača ( D1 až D4) je 
cez vybíjací odpor (R2)  pripojené akčnými vývodmi druhé 
polovodičové relé (SSR2). Ovládacie prívody prvého polo-
vodičového relé (SSR1) sú pripojené na svorky (1) dvojpó-
lového prepínača (S2). Ovládacie prívody druhého polovo-
dičového relé (SSR2) sú pripojené na svorky (2) dvojpólo-
vého prepínača (S2). Na dvojpólový spínač (S1) je pripojený 
menič (P1) napätia, ktorého výstup je pripojený na dvojpó-
lový prepínač (S2) a cez vybíjací spínač (B1) na ovládacie 
prívody tretieho polovodičového relé (SSR3). 

 

  
 
 
 

 
 
(51) (21) (51) (21) 
 
B01J 19/00  50046-2019 
C05G  3/00      103-2019 
F02B  3/00  50045-2019 

G08G  1/00  50004-2021 
H01T 15/00      104-2019 
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) 
 
288836 A01G 15/00  
288837 G05F  7/00  

288838 F28D  7/00  
288839 G05B 11/00 

 
 

(51) A01G 15/00 
(11) 288836 
(21) 50033-2017 
(22) 5.5.2017 
(40) 5.11.2018 
(73) Pápay Ladislav, Ing., Bratislava, SK;  
(72) Pápay Ladislav, Ing., Bratislava, SK;  
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob minimalizácie, prípadne zastavenia vývoja tro-

pických cyklón 
 
 

(51) F28D 7/00, F28D 9/00 
(11) 288838 
(21) 50043-2016 
(22) 28.6.2016 
(40) 4.1.2018 
(73) Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Bratislava, SK;  
(72) Pažitný Andrej, Ing., Bratislava, SK; Boháček Štefan, Ing., 

PhD., Bratislava, SK; Medo Peter, Ing., Bratislava, SK; Bre-
zániová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; Russ Albert, Mgr., 
Bratislava, SK; Stankovská Monika, Ing., PhD., Bratislava, 
SK; Ihnát Vladimír, Ing., PhD., Bratislava, SK; Schwartz 
Jiří, Ing., Bratislava, SK; Gigac Juraj, Ing., PhD., Bratislava, 
SK; Balberčák Jozef, Ing., Bratislava, SK;  

(54) Rekuperačné zariadenie na báze špirály s integráciou 
odvádzania kondenzátu U-trubicou 

 
 

(51) G05B 11/00, G05B 13/00, G05B 23/00 
(11) 288839 
(21) 50039-2015 
(22) 8.7.2014 
(40) 1.4.2016 
(67) 50091-2014 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;  
(72) Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján, 

doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Židek Kamil, Ing., PhD., Pre-
šov, SK;  

(54) Systém regulácie teploty vody kotlov na báze hybridné-
ho PID-imunitného regulátora s nelineárnou rozdeľo-
vacou funkciou 

 
 

(51) G05F 7/00, G01R 33/00 
(11) 288837 
(21) 51-2015 
(22) 6.7.2015 
(40) 2.2.2017 
(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, SK;  
(72) Jedlička Jaroslav, PeadDr. Ing., PhD., Močenok, SK; Ailer 

Štefan, Ing., PhD., Nitrianske Hrnčiarovce, SK; Brieška Pa-
vel, Ing., Vráble, SK; Cviklovič Vladimír, Ing., PhD., Žika-
va, SK; Olejár Martin, Ing., PhD., Nové Sady, SK;  

(54) Zapojenie na riadenie intenzity magnetického poľa na 
výskumné účely 

 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) 
 
A01G 15/00  288836 
F28D  7/00  288838 

G05B 11/00  288839 
G05F  7/00  288837 
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FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) 
 
50007-2017 
 
 
 
 
 
FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) 
 
109-2017 
 
 
 
 
 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku
 
285980 22.02.2021 
286033 23.02.2021 
286205 16.02.2021 
286313 22.02.2021 

286932 28.02.2021 
287076 28.02.2021 
287107 08.02.2021 
 

287142 15.02.2021 
287299 14.02.2021 
287563 13.02.2021 
 

287780 08.02.2021 
288032 20.02.2021 
288156 08.02.2021 

 
 
 
 
 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
286258 02.07.2020 
286370 13.07.2020 
286982 31.07.2020 

287443 06.07.2020 
287788 05.07.2020 
 

287789 31.07.2020 
288092 05.07.2020 
 

288248 10.07.2020 
288709 03.07.2020 

 
 
 
 
 
HC9A Zmeny mien 
 
 

(21) 50010-2018 
(71) NEXINEO s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 18.3.2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
T1 Preklad patentových nárokov európskej patentovej 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 patentového spisu 

 
 

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

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

patentového spisu alebo zmeneného znenia európskeho 
 patentového spisu 
(46) Dátum sprístupnenia prekladu a opraveného prekladu 
 patentových nárokov európskej patentovej prihlášky 
(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
 

(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky 
(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 prihlášky 
(97) Číslo a dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky 

alebo vydania európskeho patentového spisu alebo vydania 
 zmeneného znenia európskeho patentového spisu 
 

 
 
Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2021.01 Medzinárodného patentového triedenia s platnosťou od  
1. januára 2021. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2021 uvádzané iba symboly hlavných skupín MPT 2021.01.  
V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlá-
šok so symbolmi úplnej verzie MPT 2021.01. 
 
 
 

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

 
 
Európske patentové prihlášky 
BA9A Sprístupnené preklady a opravené preklady patentových 

nárokov európskych patentových prihlášok 
FA9A Zastavené konania o európskych patentových prihláškach 

z dôvodu späťvzatia 
GA9A Zmeny európskych patentových prihlášok na národné 

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 európske 

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 prihlášky 

(na základe rozhodnutia súdu) 
RL9A Súdne spory o právo na európske patentové prihlášky 
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 konaní pred 

EPÚ 
MC4A Zrušené európske patenty 
MG4A Čiastočne zrušené európske patenty 
MK4A Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 
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 európske 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 
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SB4A Európske patenty zapísané do registra po odtajnení 
SC4A Sprístupnené preklady a opravené preklady európskych 

patentových spisov 
SC4A Sprístupnené preklady zmenených znení európskych 

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 
 

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 
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SC4A Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
E 36384 C07K 14/00 
E 36385 C07D 213/00 
E 36386 A61K 35/00 
E 36387 C07D 401/00 
E 36388 C07C 68/00 
E 36389 B60S  3/00 
E 36390 H04N 19/00 
E 36391 C04B 35/00 
E 36392 C07D 471/00 
E 36393 F24T 10/00 
E 36394 G01N 29/00 
E 36395 G06F 21/00 
E 36396 A61K 39/00 
E 36397 C25D  3/00 
E 36398 A61K 38/00 
E 36399 C07K 16/00 
E 36400 F16K 41/00 
E 36401 C08F 236/00 
E 36402 F01K 25/00 
E 36403 A61B 18/00 
E 36404 C03B  5/00 
E 36405 A61B  5/00 
E 36406 E01F  7/00 
E 36407 C07K 16/00 
E 36408 G06T 19/00 
E 36409 E02F  9/00 
E 36410 C07D 493/00 
E 36411 C12P 21/00 
E 36412 B67D  1/00 
E 36413 B23K 26/00 
E 36414 A61P  7/00 
E 36415 C22B  3/00 
E 36416 C07D 487/00 

E 36417 B62D 21/00 
E 36418 A61K 33/00 
E 36419 B29D 35/00 
E 36420 C02F  9/00 
E 36421 A61F  2/00 
E 36422 B44C  3/00 
E 36423 C12N 15/00 
E 36424 B01J 37/00 
E 36425 C03B 33/00 
E 36426 C07D 498/00 
E 36427 B60M  1/00 
E 36428 B29C 45/00 
E 36429 B62D 15/00 
E 36430 F16H  7/00 
E 36431 A61P 31/00 
E 36432 C01B 13/00 
E 36433 C07D 498/00 
E 36434 B65D 21/00 
E 36435 B23K 26/00 
E 36436 C08L 67/00 
E 36437 C07D 487/00 
E 36438 B32B  5/00 
E 36439 C07D 417/00 
E 36440 C07D 231/00 
E 36441 B22C  7/00 
E 36442 G05D 23/00 
E 36443 A61K  8/00 
E 36444 C07D 403/00 
E 36445 C08F 10/00 
E 36446 A61M 39/00 
E 36447 E06B  3/00 
E 36448 A61K 31/00 
E 36449 A61K  9/00 

E 36450 C07C 231/00 
E 36451 C12N 15/00 
E 36452 H01Q  1/00 
E 36453 B60J  1/00 
E 36454 A61K  8/00 
E 36455 B03C  1/00 
E 36456 C07C  2/00 
E 36457 C08F 36/00 
E 36458 A61K 31/00 
E 36459 A61K 39/00 
E 36460 A61M 31/00 
E 36461 A47J 31/00 
E 36462 C08J  5/00 
E 36463 F16F  1/00 
E 36464 C07D 471/00 
E 36465 C09C  1/00 
E 36466 H01M  8/00 
E 36467 B41F 11/00 
E 36468 H04N 19/00 
E 36469 B65D 21/00 
E 36470 B64C 27/00 
E 36471 C07D 239/00 
E 36472 F16F  1/00 
E 36473 H01Q  1/00 
E 36474 B60J  3/00 
E 36475 C12P 19/00 
E 36476 F04B 39/00 
E 36477 H04N 19/00 
E 36478 B23K 26/00 
E 36479 A47C  7/00 
E 36480 H04N 19/00 
E 36481 H04N 19/00 
E 36482 H04N 19/00 

E 36483 B29C 51/00 
E 36484 C02F  3/00 
E 36485 A61K 45/00 
E 36486 A61K 45/00 
E 36487 B29C 45/00 
E 36488 A61K 31/00 
E 36489 H04N 19/00 
E 36490 A61K 31/00 
E 36491 C03B 32/00 
E 36492 C03B 32/00 
E 36493 B23K 10/00 
E 36494 F02C  3/00 
E 36495 A61K  9/00 
E 36496 C07D 487/00 
E 36497 H04N 19/00 
E 36498 A61K  8/00 
E 36499 B60S  3/00 
E 36500 A61K  9/00 
E 36501 A61K  9/00 
E 36502 D21C 11/00 
E 36503 B41J 19/00 
E 36504 A21B  3/00 
E 36505 A61K 38/00 
E 36506 A61K  9/00 
E 36507 C23C  2/00 
E 36508 A63G  7/00 
E 36509 F17C 13/00 
E 36510 A61P 25/00 
E 36511 C12N 15/00 
E 36512 F16D 69/00 

 
 
 
 
 

(51) A21B 3/00, A21D 8/00 
(11) E 36504 
(96) 13713716.2, 29.1.2013 
(97) 2811835, 14.10.2020 
(31) 500242012 
(32) 6.2.2012 
(33) AT 
(73) Hobel, Michael, Hörsching, AT; Kraihamer, Norbert, Mattsee, 

AT; Augendopler, Peter, Wien, AT; H.U. Privatstiftung, Wien, 
AT; 

(72) HOBEL, Michael, Hörsching, AT; KRAIHAMER, Norbert, 
Mattsee, AT; AUGENDOPLER, Peter, Wien, AT; 

(74) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
(86) PCT/AT2013/050026 
(87) WO 2013/116884 
(54) Spôsob výroby pečiva 

 
 

(51) A47C 7/00, B60N 2/00 
(11) E 36479 
(96) 16754711.6, 26.2.2016 
(97) 3274214, 7.10.2020 
(31) 201562121687 P 
(32) 27.2.2015 
(33) US 
(73) Proprietect L.P., Toronto, CA; 
 

(72) STANCIU, Romeo, Toronto, Ontario, CA; BECKE, Lawren-
ce Stephen, Mississauga, Ontario, CA; WEIERSTALL, Mark 
Donald, Roseville, Michigan, US; 

(74) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
(86) PCT/CA2016/050199 
(87) WO 2016/134479 
(54) Sedadlový prvok vozidla 

 
 

(51) A47J 31/00 
(11) E 36461 
(96) 16202735.3, 7.12.2016 
(97) 3332679, 25.11.2020 
(73) Steiner AG Weggis, Weggis, CH; 
(72) STEINER, Adrian, Weggis, CH; 
(74) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
(54) Zariadenie na ohrievanie mlieka alebo mliečnej peny 

 
 

(51) A61B 5/00 
(11) E 36405 
(96) 14793003.6, 8.10.2014 
(97) 3054837, 23.12.2020 
(31) 20130781 
(32) 8.10.2013 
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(33) CZ 
(73) LINET spol. s r.o., Slaný, CZ; 
(72) KOLÁR, Vladimir, Slaný, CZ; SEIDL, Libor, Beroun, CZ; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
(86) PCT/CZ2014/000112 
(87) WO 2015/051770 
(54) Zariadenie na bezkontaktné monitorovanie vitálnych funk- 

cií pacienta 
 
 

(51) A61B 18/00 
(11) E 36403 
(96) 16780692.6, 13.4.2016 
(97) 3282988, 11.11.2020 
(31) 201562146560 P 
(32) 13.4.2015 
(33) US 
(73) Bazoberry, Carlos Fernando, Chestnut Hill, MA, US; 
(72) Bazoberry, Carlos Fernando, Chestnut Hill, MA, US; 
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK; 
(86) PCT/US2016/027391 
(87) WO 2016/168381 
(54) Ihla na vysokofrekvenčnú denerváciu 

 
 

(51) A61F 2/00, A61M 29/00 
(11) E 36421 
(96) 19189293.4, 5.10.2011 
(97) 3593762, 25.11.2020 
(31) 39010710 P, 201161508513 P 
(32) 5.10.2010, 15.7.2011 
(33) US, US 
(62) 11831542.3 
(73) Edwards Lifesciences Corporation, Irvine, CA, US; 
(72) LEVI, Tamir, Irvine, CA, US; NGUYEN, Son V., Irvine, CA, 

US; BENICHOU, Netanel, Irvine, CA, US; MAIMON, Da-
vid, Irvine, CA, US; YOHANAN, Ziv, Irvine, CA, US; GU-
ROVICH, Nik, Irvine, CA, US; FELSEN, Bella, Irvine, CA, 
US; DADONKIN, Larisa, Irvine, CA, US; 

(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK; 
(54) Protetická srdcová chlopňa a doručovacie zariadenie 

 
 

(51) A61K 8/00, A61Q 7/00, A61K 31/00, A61P 17/00 
(11) E 36498 
(96) 17730678.4, 19.5.2017 
(97) 3458020, 18.11.2020 
(31) UA20163604 
(32) 19.5.2016 
(33) IT 
(73) Giuliani S.p.A., Milano, IT; 
(72) PAUS, Ralf, Hamburg, DE; CHERET, Jérémy, Muenster, DE; 

HATT, Hanns, Bochum, DE; BARONI, Sergio, Villa D'Adda, 
IT; 

(74) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP2017/062110 
(87) WO 2017/198818 
(54) Zlúčeniny na podporu rastu vlasov a/alebo zastavenia ale-

bo spomalenia straty vlasov u ľudí a kompozície na takéto 
použitie 

 
 

(51) A61K 8/00, A61Q 11/00 
(11) E 36454 
(96) 20700704.8, 13.1.2020 
(97) 3697380, 2.12.2020 
(31) 19151526 
(32) 11.1.2019 
(33) EP 
(73) Meda AB, Solna, SE; 
 

(72) FILIPPI, Elisabetta, Solna, SE; ZANARDI, Andrea, Solna, SE; 
GELFI, Elena, Solna, SE; 

(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(86) PCT/EP2020/050711 
(87) WO 2020/144379 
(54) Prípravky na ústnu starostlivosť obsahujúce chlórhexidín 

a arginín alebo ich soli 
 
 

(51) A61K 8/00, A61Q 7/00, A61Q 19/00 
(11) E 36443 
(96) 15739185.5, 25.6.2015 
(97) 3160437, 9.12.2020 
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 Dátum zániku: 24.7.2020 

 
 

(11) E 29924 
(97) 3174778 
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(11) E 30907 
(97) 3118138 
 Dátum zániku: 13.7.2020 

 
 

(11) E 30946 
(97) 2455785 
 Dátum zániku: 16.7.2020 

 
 

(11) E 31130 
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 Dátum zániku: 3.7.2020 
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 Dátum zániku: 17.7.2020 
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 Dátum zániku: 6.7.2020 
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 Dátum zániku: 29.7.2020 
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 Dátum zániku: 15.7.2020 
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 Dátum zániku: 27.7.2020 
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 Dátum zániku: 17.7.2020 
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 Dátum zániku: 15.7.2020 
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(97) 3464033 
 Dátum zániku: 2.6.2020 

 
 

 
 
 
 
 
PC4A Prevody a prechody práv na európske patenty 
 
 

(11) E 19384 
(97) 2268635, 10.6.2015 
(73) GPCR Therapeutics, Inc, Nakseongdae-ro, Gwanak-gu, Seoul, 

KR;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Taigen Biotechnology Co., Ltd., Taipei, TW;  
 Dátum zápisu do registra: 17.3.2021 

 
 

(11) E 20711 
(97) 2089248, 13.1.2016 
(73) Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luxembourg, LU;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Johnson Controls GmbH, Burscheid, DE;  
 Dátum zápisu do registra: 17.3.2021 

 
 
 

(11) E 26577 
(97) 3079671, 25.10.2017 
(73) ESTETRA SPRL, Liège, BE;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Donesta Bioscience B.V., Zeist, NL;  
 Dátum zápisu do registra: 11.3.2021 

 
 

(11) E 35327 
(97) 2758172, 3.6.2020 
(73) Abbott Diagnostics Scarborough, Inc., Scarborough, ME, US;  
 Predchádzajúci majiteľ: 
 Abbott Rapid Diagnostics International  

Unlimited Company, Dublin 2, IE;  
 Dátum zápisu do registra: 8.3.2021 
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TC4A Zmeny mien 
 
 

(11) E 10277 
(97) 1545613, 20.7.2011 
(73) Seagen Inc., Bothell, WA, US;  
 Dátum zápisu do registra: 17.3.2021 

 
 

(11) E 14170 
(97) 1981506, 27.3.2013 
(73) Janssen Sciences Ireland Unlimited Company, Co Cork, IE;  
 Dátum zápisu do registra: 18.3.2021 
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(97) 2357006, 16.9.2015 
(73) Seagen Inc., Bothell, WA, US;  
 Dátum zápisu do registra: 17.3.2021 

 
 

(11) E 23988 
(97) 2986520, 1.3.2017 
(73) DW REUSABLES d.o.o., Vojnic, HR;  
 Dátum zápisu do registra: 10.3.2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TE4A Zmeny adries 
 
 

(11) E 5158 
(97) 1550219, 21.1.2009 
(73) GE Video Compression, LLC, Niskayuna, NY, US;  
 Dátum zápisu do registra: 12.3.2021 

 
 

(11) E 15408 
(97) 2037412, 6.11.2013 
(73) GE Video Compression, LLC, Niskayuna, NY, US;  
 Dátum zápisu do registra: 12.3.2021 

 
 

(11) E 15409 
(97) 2326013, 6.11.2013 
(73) GE Video Compression, LLC, Niskayuna, NY, US;  
 Dátum zápisu do registra: 12.3.2021 

 
 

(11) E 15451 
(97) 2068448, 6.11.2013 
(73) GE Video Compression, LLC, Niskayuna, NY, US;  
 Dátum zápisu do registra: 12.3.2021 

 
 
 

(11) E 15454 
(97) 2296282, 6.11.2013 
(73) GE Video Compression, LLC, Niskayuna, NY, US;  
 Dátum zápisu do registra: 12.3.2021 

 
 

(11) E 15459 
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(73) GE Video Compression, LLC, Niskayuna, NY, US;  
 Dátum zápisu do registra: 12.3.2021 
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(73) GE Video Compression, LLC, Niskayuna, NY, US;  
 Dátum zápisu do registra: 12.3.2021 

 
 

(11) E 35795 
(97) 3089971, 29.7.2020 
(73) Medivation Technologies LLC, New York, NY, US;  
 Dátum zápisu do registra: 17.3.2021 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 alebo výrobok 
 na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike 
(93) Číslo, dátum a štát prvého povolenia uviesť liečivo alebo 

výrobok na ochranu rastlín na trh v Spoločenstve 
(94) Predpokladaný dátum uplynutia platnosti osvedčenia/ 
 Predpokladaný dátum uplynutia predĺženej doby platnosti 
 osvedčenia/Opravený predpokladaný dátum uplynutia doby 
 platnosti osvedčenia/Opravený predpokladaný dátum 
 uplynutia predĺženej doby platnosti osvedčenia 
(95) Výrobok chránený základným patentom, pre ktorý bolo 
 požiadané o udelenie alebo predĺženie doby platnosti 
 osvedčenia alebo na ktorý bolo udelené osvedčenie, alebo 
 vo vzťahu ku ktorému bola predĺžená platnosť osvedčenia 

Typ: (liečivo/výrobok na ochranu rastlín) 
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 Zverejnené žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 
 
 

(21) 50033-2020 
(22) 26.11.2020 
(68) EP 2 076 540 
(54) Nové anti-CD38 protilátky na liečenie rakoviny 
(71) SANOFI, Paris, FR;  
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
(92) EU/1/20/1435, 3.6.2020 
(93) EU/1/20/1435, 3.6.2020, EU 
(95) Izatuximab 
 Typ: liečivo 

 
 
 
 

(21) 50035-2020 
(22) 27.11.2020 
(68) EP 2 928 495 
(54) Kompozície obsahujúce anti-CD38 protilátky a lenalidomid 
(71) SANOFI, Paris, FR; The Regents of the University of Cali-

fornia, Oakland, CA, US;  
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
(92) EU/1/20/1435, 3.6.2020 
(93) EU/1/20/1435, 3.6.2020, EU 
(95) Izatuximab 
 Typ: liečivo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 

(11) 370 
(21) 15-2019 
(22) 22.7.2019 
(68) EP 2 380 592 
(54) Antagonistická protilátka proti peptidu súvisiacemu s gé-

nom kalcitonínu 
(73) Teva Pharmaceuticals International GmbH, Jona, CH;  
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/19/1358, 1.4.2019 
(93) EU/1/19/1358, 1.4.2019, EU 
(95) Fremanezumab 
 Typ: liečivo 
(94) 3.11.2031 

 
 

(11) 371 
(21) 4-2020 
(22) 9.4.2020 
(68) EP 1 891 101 
(54) Sklerostín viažuce prostriedky 
(73) 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 
(94) 29.4.2031 

 
 

 
 
 
 
 



44 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dodat. ochran. osvedčenia) 6/2021 – SK  dátum vydania: 24.3.2021 
 
 
 
 Zverejnené žiadosti o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 
 
 

(11) 232 
(21) 5001-2016 
(23) 12.2.2021 
(68) EP 2 430 014 
(54) Antivírusové kompozície 
(71) Gilead Pharmasset LLC, Foster City, CA, US;  
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/14/958, 18.11.2014 
(93) EU/1/14/958, 18.11.2014, EU 
(95) Ledipasvir 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Zaniknuté dodatkové ochranné osvedčenia uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku 
 
43 17.02.2021 
98 23.02.2021 
 
 
 
 
 
 
 Zmeny mien majiteľov dodatkových ochranných osvedčení 
 
 

(11) 129 
(21) 5002-2013 
(73) Seagen Inc., Bothell, WA, US; 
 Dátum zápisu do registra: 17.3.2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 zá-
konov 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 zá-
konov 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 verejnosti 
(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
(57) Anotácia 
 
 

(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky 
(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia 
(71) Meno (názov) prihlasovateľa (-ov) 
(72) Meno pôvodcu (-ov) 
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) 
(74) Meno (názov) zástupcu (-ov) 
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT 
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT 
(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky 
(97) Číslo zverejnenia európskej patentovej prihlášky alebo vy-

dania európskeho patentového spisu 
 
 

Poznámka: 
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2021.01 Medzinárodného patentového triedenia s platnosťou od  
1. januára 2021. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2021 uvádzané iba symboly hlavných skupín MPT 2021.01.  
V databázach úradu, vo webregistroch na internete a v ostatných výstupoch úradu budú zverejňované údaje týkajúce sa patentov a úžitkových vzorov vrátane ich prihlá-
šok so symbolmi úplnej verzie MPT 2021.01. 
 
 
 

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 úžitkových vzorov 
GD2K Licenčné zmluvy na prihlášky úžitkových vzorov 
GD2K Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na prihlášky úžitkových 

vzorov 
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitkových vzorov 

(zálohy) 
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitkových vzorov 

(ukončenie zálohov) 
RD2K Exekúcie na prihlášky úžitkových vzorov 
RF2K Ukončenie exekúcií na prihlášky úžitkových vzorov 
RL2K Prepis prihlasovateľa prihlášky úžitkového vzoru (na základe 

rozhodnutia súdu) 
RL2K Súdne spory o právo na prihlášky úžitkových vzorov 
RL2K Ukončenie súdnych sporov o právo na prihlášky 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 
MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
PD2K Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory (zálohy) 
PD2K Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory (ukončenie 

zálohov) 
QB2K Licenčné zmluvy 
QC2K Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
RD2K Exekúcie na úžitkové vzory 
RF2K Ukončenie exekúcií na úžitkové vzory 
RL2K Prepis majiteľa úžitkového vzoru (na základe rozhodnutia 

súdu) 
RL2K Súdne spory o právo na úžitkové vzory 
RL2K Ukončenie súdnych sporov o právo na úžitkové vzory 
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Opravy a zmeny 
 
 
 
Opravy v prihláškach úžitkových vzorov 
 
HA2K Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB2K Opravy mien 
HC2K Zmeny mien 
HD2K Opravy adries 
HE2K Zmeny adries 
HF2K Opravy dátumov 
HG2K Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
 

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 
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BA2K Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 
 
 
(21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) 
 
128-2019 F16C 19/00  
171-2019 F16H 49/00  
  35-2020 G01N 33/00  
  71-2020 E04H  3/00  
146-2020 E04F 15/00  

    153-2020 B23B 31/00  
    182-2020 A01K  5/00  
    187-2020 B62D 65/00  
    221-2020 B32B 15/00  
50038-2020 E04F 15/00  

50084-2020 B32B 29/00  
50123-2020 B65G  1/00  
50125-2020 G01N 27/00  
50128-2020 B05D  7/00  
50131-2020 E01F 13/00  

50139-2020 C10G  1/00  
50140-2020 A62B 18/00  
50143-2020 F02C  7/00 

 
 

(51) A01K 5/00, A01K 67/00 
(21) 182-2020 
(22) 22.10.2020 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK;  
(72) Milde Ján, Ing., PhD., Trnava, SK; Božek Pavol, Dr.h.c. 

prof. Ing., CSc., Voderady, SK; Žovinec Juraj, Bc., Rajecká 
Lesná, SK;  

(54) Zariadenie na automatické dávkovanie živého krmiva 
(57) Zariadenie na automatické dávkovanie živého krmiva po-

zostáva z nosnej konštrukcie (1) spojenej s chovnou nádo-
bou (2) zaistenou v jej spodnej časti pevnou klapkou (5)  
a vodiacimi tyčami (6), zo zbernice (3) umiestnenej v spod-
nej časti nosnej konštrukcie (1) a z vačkového mechanizmu 
(4), ktorý spája hornú časť nosnej konštrukcie (1) so spod-
nou časťou chovnej nádoby (2); zariadenie obsahuje turbínu 
(8) umiestnenú v spodnej časti nosnej konštrukcie (1), pri-
čom k spodnej časti zbernice (3) je pripevnená vývodná ha-
dica (9), ktorej výstup (10) je umiestnený do priestoru; za-
riadenie ďalej obsahuje mikroprocesor (11) umiestnený  
v spodnej časti nosnej konštrukcie (1). 

 

  
 
 

(51) A62B 18/00, A61F 9/00, A41D 13/00, A42B 3/00 
(21) 50140-2020 
(22) 11.12.2020 
(67) 50073-2020 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;  
(72) Živčák Jozef, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD., MPH, Prešov, 

SK; Vrabeľ Marek, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Hudák Ra-
dovan, prof. Ing., PhD., Košice, SK; Tóth Lukáš, Ing., Re-
vúca, SK;  

(54) Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme 
aerosólu 

(57) Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aero-
sólu pozostáva z okuliarového rámu (1), vsuviek (2), sed-
lovej plochy (3), bočníc (4) a vymeniteľného štítu (5), kto-
rý sa umiestňuje do vsuviek (2), pomocou ktorých je upev-
nený na okuliarový rám (1), ktorý je s hlavou používateľa 
v kontakte pomocou bočníc (4), ktoré smerujú pozdĺž hla-
vy používateľa k ušiam, kde sa nachádza zaoblenie na pri-
chytenie okuliarového rámu (1) za ušami a sedlovej plochy  
 

 

 (3), ktorá dosadá na nos používateľa. Ochranný štít obme-
dzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu slúži na obme-
dzenie šírenia vírusov a baktérií pomocou aerosólu, ktorý 
je uvoľňovaný z ústnej a nosovej dutiny počas procesu dý-
chania, kašľania a kýchania, prípadne rozprávania. 

  
 
 

(51) B05D 7/00, C09K 15/00, C09D 5/00 
(21) 50128-2020 
(22) 26.11.2020 
(67) 50068-2020 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;  
(72) Polák Daniel, Nový Tekov, SK; Hovanec Michal, doc. Ing., 

PhD., Košice, SK; Al-Rabeei Samer Abdo Saleh, Ing., PhD., 
Košice, SK; Mikula Branko, Mgr., Košice, SK; Korba Peter, 
doc. Ing., PhD., ING-PAED IGIP, Humenné, SK; Spodniak 
Miroslav, Ing., Hriňová, SK; Vasilčin Igor, Ing., Kľušov, 
SK; Venceľ Martin, Ing., Košice, SK; Pavlinský Jozef, Ing., 
Prešov, SK;  

(54) Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu a jeho použitie 
(57) Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu, stabilizovaný 

platinovým nástrekom, možno zaradiť do oblasti chemic-
kej výroby, hutníctva a strojárského priemyslu. Základnou 
schopnosťou antioxidačného náteru je jeho schopnosť odo-
lávať vonkajším vplyvom, oxidačno-redukčnému javu, 
ktorý degraduje materiál a znižuje jeho maximálne tepelné 
využitie, životnosť a pevnosť. Riešenie spočíva v tom, že 
nové riešenie stabilizácie náteru pomocou platiny ako ad-
hézneho činidla je pomerne novou technológiou plazmo-
vého sprejovania a stabilizáciou oxidom céria, ktorá syner-
gicky vylepšuje termálnu stabilitu náteru. Antioxidačný ná-
ter štvorzložkového oxidu obsahuje binárne oxidy v pome-
re 29 – 31 % hmotnosti ZrO2, 19 – 21 % hmotnosti Al2O3, 
14 – 16 % hmotnosti CeO2 a 33 – 35 % hmotnosti SiO2, 
kde sa ich chemickou reakciou vytvorí ZrO2/Al2O3  

a CeO2/SiO2. 
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(51) B23B 31/00, B23Q 3/00 
(21) 153-2020 
(22) 9.9.2020 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK;  
(72) Vopát Tomáš, Ing., PhD., Trnava, SK; Beňo Matúš, Ing., 

PhD., Brezová pod Bradlom, SK; Buranský Ivan, Ing., PhD., 
Trnava, SK;  

(54) Vodiace puzdro na čeľusťové skľučovadlá 
(57) Vodiace puzdro na čeľusťové skľučovadlá pozostáva z von-

kajšieho puzdra (1), ktoré sa vkladá do čeľusťového skľučo-
vadla sústruhu a vymeniteľného adaptéra (4). Vonkajšie 
puzdro (1) obsahuje kužeľovú vodiacu plochu (2) na centro-
vanie tyčí a rúr. Z vnútornej časti obsahuje vnútorný otvor 
(3), kde sa vkladá vymeniteľný adaptér (4), ktorý je poistený 
cez dieru (10) poisťovacou skrutkou (6). Vonkajšie puzdro 
(1) obsahuje dieru so závitom (5), na ktorom je naskrutkova-
ná poisťovacia skrutka (6). Prírubová časť (7) vonkajšieho 
puzdra (1) je pripevnená na čelnú časť čeľusťového skľučo-
vadla skrutkami cez vyhotovený otvor s valcovým zahĺbe-
ním (9). Vonkajšie puzdro (1) obsahuje skosené okraje (8) 
prírubovej časti na pojazd čeľustí skľučovadla. Súčasťou 
vodiaceho puzdra je vymeniteľný adaptér (4), ktorý obsahuje 
kužeľovú vodiacu plochu (11) na centrovanie tyčí a rúr. 
Vnútorný otvor (12) vymeniteľného adaptéra (4) môže mať 
rozličné priemery v závislosti od priemeru podávanej tyče 
alebo rúry a zabezpečuje vedenie tyče z podávača tyčí do 
pracovného priestoru sústruhu. 

  
 
 

(51) B32B 15/00, B32B 1/00 
(21) 221-2020 
(22) 4.12.2020 
(71) Baláž Marian, Ing., Ružomberok, SK;  
(72) Baláž Marian, Ing., Ružomberok, SK;  
(54) Viacvrstvová rúrka so zvýšenou tepelnou vodivosťou 
(57) Viacvrstvová rúrka so zvýšenou tepelnou vodivosťou je ur-

čená pre systémy podlahového kúrenia, stenového kúrenia  
a chladenia a systémy stropného kúrenia a chladenia. Rúrka 
tohto konštrukčného vyhotovenia využíva plastovú vrstvu  
z materiálu, ktorá tvorí jednoliatu zmes plastu a práškového 
hliníka. Práškový hliník je v zmesi rozptýlený rovnomerne, 
pričom veľkosť prachových častíc je dostatočne malá na to, 
aby s plastom vytvorila kompozitnú homogénnu zmes s vy-
nikajúcimi tepelnovodivými vlastnosťami tejto plastovej 
rúrky. 

  
 
 

(51) B32B 29/00 
(21) 50084-2020 
(22) 24.8.2020 
(31) CZ2020-37521 U 
(32) 7.5.2020 
(33) CZ 
(71) PERITO s.r.o., Znojmo, CZ;  
(72) Kočí Josef, Znojmo, CZ; Valášek Milan, Znojmo, CZ;  
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Konštrukčný a stavebný prvok 
(57) Technické riešenie sa týka konštrukčného a stavebného 

prvku obsahujúceho odpad (5) na báze celulózy, ktorý je 
tvorený výliskom (4) so základnou vrstvou (3) zo zmesi 
aditíva a drviny z odpadu (5) na báze celulózy, ktorý je vy-
bavený z oboch strán kontaktnou vrstvou (2) a krycou 
vrstvou (1). 

  
 
 

(51) B62D 65/00, B60J 1/00, B25J 11/00 
(21) 187-2020 
(22) 29.10.2020 
(71) Volkswagen Slovakia, a. s., Bratislava, SK;  
(72) Kozar Andrej, Bratislava, SK;  
(74) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Montážny prípravok na stanovenie presnej pozície zad-

ného okna automobilov počas montáže 
(57) Montážny prípravok na stanovenie presnej pozície zadného 

okna automobilov so zadným stieračom počas montáže po-
zostáva zo základného telesa (1), ku ktorému je v jeho 
spodnej časti pomocou skrutiek (19) pripevnené rameno 
(2) vybavené na svojich koncoch dvomi prísavkami (10'). 
K základnému telesu (1) je skrutkami (14) pripevnená stre-
dová konzola (20), na ktorú je prichytená platnička (7) a T 
kus (3) vybavený na svojich koncoch s dvomi prísavkami 
(10). K základnému telesu je z jednej strany pomocou pod-
ložky (6) a skrutiek (15) prichytená jednostranná rúčka (9) 
a z druhej strany je pomocou misky (4) prichytený hrot (5). 
Montážny prípravok nachádza uplatnenie všade tam, kde 
sa robí montáž zadného skla akýchkoľvek automobilov so 
zadným stieračom. 
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(51) B65G 1/00, B65G 7/00 
(21) 50123-2020 
(22) 24.11.2020 
(31) CZ2020-37440 U 
(32) 17.4.2020 
(33) CZ 
(71) KEYPACK s.r.o., Plzeň, CZ;  
(72) Hanák Martin, Kralovice, CZ; Bejvl Radek, Rokycany, CZ;  
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Regálový zásobník 
(57) Opisuje sa regálový zásobník, ktorého jednotlivé regály (2, 

2') sú výškovo prestaviteľné v zvislých vedeniach (11) rá-
mu (1), kde horná skupina regálov (2) je umiestnená v sa-
mostatnom ráme (3) výškovo prestaviteľnom v zvislých 
vedeniach (11) rámu (1) a medzi samostatným rámom (3)  
a rámom (1) je umiestnená dolná skupina regálov (2') tvo-
rená vreckami (K) na uloženie skladovaných predmetov, 
pričom bočné steny vreciek (K) sú skladné, a pričom samo-
statný rám (3) je vybavený ťažnými elementmi (5) vedenými 
k samostatnému rámu (3) zhora cez kĺzadlá (4), kde opačný 
koniec každého z ťažných elementov (5) je spojený so záva-
žím (6) výškovo prestaviteľným v ráme (1). 

  
 
 

(51) C10G 1/00, C10L 1/00 
(21) 50139-2020 
(22) 8.6.2016 
(67) 50036-2016 
(71) Buzetzki Eduard Stefan, Dipl. Ing., Wulkaprodesdorf, AT; 

Tehlár Pavol, PhDr. Ing. Mgr., Trenčín, SK;  
(72) Buzetzki Eduard Stefan, Dipl. Ing., Wulkaprodesdorf, AT; 

Tehlár Pavol, PhDr. Ing. Mgr., Trenčín, SK;  
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  
(54) Zmes na prípravu lignocelulózového špecificky aktivo-

vaného katalyzátora, spôsob prípravy lignocelulózového 
špecificky aktivovaného katalyzátora a jeho použitie 

(57) Zmes na prípravu lignocelulózového špecificky aktivova-
ného katalyzátora na termokatalytické krakovanie makro-
molekulových organických zlúčenín plastov a/alebo ko-
munálneho odpadu obsahuje 10 až 15 % hmotn. alkalickej 
zmesi a zvyšok do 100 % hmotn. je biomasa tvorená ligno-
celulózou a/alebo celulózou vo forme zrna, drviny, pilín, 
slamy, vlákien alebo zberového papiera. Alkalická zmes 
pozostáva z 0,1 až 1,5 % hmotn. alkálií a zvyšok do 100 % 
hmotn. je voda. Lignocelulózový špecificky aktivovaný ka-
talyzátor sa pripravuje tak, že sa uvedená zmes homogeni- 
 

 zuje a po odparení vody sa špecificky aktivovaný katalyzá-
tor dosuší pri teplote do 260 °C. Lignocelulózový špecific-
ky aktivovaný katalyzátor na termokatalytické krakovanie 
makromolekulových organických zlúčenín plastov a/alebo 
komunálneho odpadu môže byť použitý pri výrobe biopa-
lív, alternatívnych palív, pohonných hmôt alebo palivo-
vých zložiek pre motorové vozidlá na báze obnoviteľných 
surovín. 

 
 

(51) E01F 13/00 
(21) 50131-2020 
(22) 2.12.2020 
(31) CZ2019-37053 U 
(32) 19.12.2019 
(33) CZ 
(71) MOB-Bars s.r.o., Praha, CZ; TVA SERVIS s. r. o., České 

Budějovice, CZ;  
(72) Fornůsek Jindřich, Ing., PhD., Praha, CZ; Mára Michal, Ing., 

Praha, CZ; Sovják Radoslav, doc. Ing., PhD., Praha, CZ;  
(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Stacionárna zábrana, najmä na zastavenie, spomalenie, 

nasmerovanie a/alebo zamedzenie vjazdu vozidla 
(57) Stacionárna zábrana na zastavenie, spomalenie, nasmerova-

nie a/alebo zamedzenie vjazdu vozidla pozostáva z betóno-
vého a/alebo kompozitného bloku a má tvar zrezaného kužeľa. 

 

  
 
 

(51) E04F 15/00 
(21) 146-2020 
(22) 21.8.2020 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;  
(72) Zajačko Ivan, Ing., PhD., Žilina, SK; Kuric Ivan, prof. Dr. 

Ing., Martin, SK; Císar Miroslav, Ing., PhD., Papradno, SK; 
Stanček Ján, Ing., PhD., Kamenná Poruba, SK;  

(54) Integrovaný automatizovaný systém prekrytia otvorov 
v zdvojených podlahových systémoch 

(57) Integrovaný automatizovaný systém prekrytia otvorov v zdvo-
jených podlahových systémoch pozostáva z pevnej plochy 
tvoriacej vodiacu konštrukciu (1) a pohyblivej plochy tvore-
nej rámovou oceľovou konštrukciou (3) plne prekrytej kry-
cou vrstvou (2) zdvojenej podlahy, ktorá pri pohybe smerom 
(O) na kolieskach pohybujúcimi sa na vodiacej línii pomo-
cou elektromotora (6) sústavou remeníc zabezpečí odkrytie 
otvoru v zdvojenej podlahe a pri pohybe smerom (Z) zabez-
pečí zakrytie otvoru v zdvojenej podlahe. Zároveň prostred-
níctvom aretačného mechanizmu (7) zabezpečí úplnú fixáciu 
a plnú nosnosť pohyblivej časti v koncovej polohe pri pre-
krytí otvoru. 
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(51) E04F 15/00, C04B 18/00 
(21) 50038-2020 
(22) 23.4.2020 
(71) Forró Imrich, Bodíky, SK;  
(72) Forró Imrich, Bodíky, SK;  
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Izolačný podlahový materiál a spôsob jeho výroby 
(57) Izolačný podlahový materiál zahŕňa aspoň 20 % hmotn. re-

cyklovanej gumenej drviny (1) s frakciou 2 mm až 20 mm 
a zvyšok je doplnený drvinou (2) plastového recyklátu  
s frakciou do 15 mm. Je umiestnený v uzavretom vreci (3), 
kde materiál vreca (3) poddajne ohraničuje vonkajší tvar 
izolačného podlahového materiálu po jeho uložení na izo-
lovanú plochu a vrece (3) je tak trvalou súčasťou konštruk-
cie podlahy. Vrece (3) pritom umožňuje zachovať sypký 
charakter zmesi vnútri a izolačný podlahový materiál kopí-
ruje nerovnosti a rozvody na nosnej ploche podlahy. Vo 
výhodnom usporiadaní je drvina (2) plastového recyklátu 
odpad z izolácie elektrických káblov s frakciou 0,2 mm až 
1 mm a/alebo drvina (2) plastového recyklátu je z odpado-
vého polypropylénu s frakciou 2 mm až 10 mm. V jednom 
z výhodných usporiadaní má gumená drvina (1) podiel  
20 % až 30 % hmotn., odpad z izolácie elektrických káblov 
má podiel 20 % až 30 % hmotn. a odpadový polypropylén 
má podiel 45 % až 55 % hmotn. 

 

  
 
 

(51) E04H 3/00, A62B 31/00 
(21) 71-2020 
(22) 29.4.2020 
(71) RMC s.r.o., Nová Dubnica, SK;  
(72) Miklo Ján, Ing., Dubnica nad Váhom, SK; Rafaj Michal, 

Ing., Nová Dubnica, SK; Pollák Ján, Ing., Dubnica nad Vá-
hom, SK; Zubo Augustín, Ing., Borčice, SK;  

(54) Kontajner s ošetrovňou napájaný z ostrovnej elektrár-
ne využívajúcej obnoviteľné zdroje energie 

(57) Kontajner s ošetrovňou napájaný z ostrovnej elektrárne vyu-
žívajúcej obnoviteľné zdroje energie umožňuje zabezpečiť 
základnú zdravotnú starostlivosť aj v miestach bez vybudo-
vanej infraštruktúry alebo v oblastiach postihnutými živel-
nými pohromami a epidémiami. V štandardnom kontajneri 
(1) je inštalovaná zástavba ostrovnej elektrárne (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8) a ošetrovne (9), ktorej energetické nároky sú 
z tejto ostrovnej elektrárne hradené. Ošetrovňa (9) obsahuje 
lôžko pacienta, umývadlo, ionizátor, klimatizáciu, stoly  
a stoličky, skrinky, chladničku, úsporné osvetlenie a zásuvky 
s bezpečnostným istením. Ostrovná elektráreň využíva so- 
 

 lárnu a veternú energiu. Veterná energia je extrahovaná tur-
bínou s generátorom (6) a solárna fotovoltickými panelmi 
(5). Pomocou elektronických komponentov a meničov (4) je 
transformovaná na elektrickú a uchovávaná v článkoch 
akumulátora (2). Takéto konštrukčné riešenie umožňuje 
cestnú, vodnú aj leteckú prepravu zariadenia ako celku. 

 

  
 
 

(51) F02C 7/00 
(21) 50143-2020 
(22) 18.12.2020 
(67) 50076-2020 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;  
(72) Hovanec Michal, doc. Ing., PhD., Ing. Paed. IGIP, Košice, 

SK; Főző Ladislav, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Andoga 
Rudolf, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Mikula Branko, Mgr., 
PhD., Ing. Paed. IGIP, Košice, SK; Kovács Radovan, Ing., 
PhD., Stropkov, SK;  

(54) Malý prúdový motor s prstencovou vložkou plynovej tur-
bíny 

(57) Skonštruovanie malého prúdového motora na laboratórne 
použitie si vyžaduje konštrukciu prstencovej vložky (2) ply-
novej turbíny. Prstencová vložka (2) plynovej turbíny malé-
ho prúdového motora zabezpečuje minimálnu vôľu medzi 
jedným radom niklografitových vložiek (1) a rotorovými lo-
patkami (6) plynovej turbíny na účely dosiahnutia maximál-
nej účinnosti plynovej turbíny. Prstencová vložka (2) plyno-
vej turbíny pozostáva z jedného radu niklografitových vlo-
žiek (1), ktoré sa nachádzajú nad rotorovými lopatkami (6) 
plynovej turbíny. Na koncovej hrane má po obvode vytvore-
ných 19 rovnomerne rozložených zárezov (8), ktoré zabez-
pečujú kontinuálne prúdenie časti vzduchu vstupujúceho zo 
zadnej príruby telesa spaľovacej komory (4) malého prúdo-
vého motora do prednej príruby telesa výstupného ústrojen-
stva (7) nad vonkajšiu časť prstencovej vložky (2) plynovej 
turbíny motora. Zárezy (8) zabezpečujú kontinuitu prúdenia 
plynu a chladenie vonkajšej časti samotnej prstencovej vlož-
ky (2) plynovej turbíny. Navrhnutou konštrukciou dochádza 
k expanzii plynu, akčným a reakčným pôsobeniam plynu,  
k premene časti tepelnej, tlakovej a kinetickej energie plynu 
na mechanickú prácu. 
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(51) F16C 19/00, F16C 33/00 
(21) 128-2019 
(22) 21.2.2019 
(67) 21-2019 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;  
(72) Šteininger Ján, Ing., PhD., Nová Bystrica, SK; Hrček Sla-

vomír, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Kohár Róbert, doc. Ing., 
PhD., Povina, SK; Belorit Michal, Ing., Oravská Lesná, SK;  

(54) Valivé teliesko súdkového ložiska 
(57) Valivé teliesko (2) súdkového ložiska je riešené tak, že 

geometria valivej plochy valivého telieska je logaritmickou 
krivkou, popísanou rovnicami (y) a (x), kde Re [mm] udáva 
polomer obežnej dráhy vonkajšieho ložiskového krúžku, 
Dwe [mm] je maximálny priemer valivého telieska v mieste 
kontaktu, lT [mm] je maximálna dĺžka valivého telieska  
a dlog [-] je parameter úbytku logaritmického profilu vali-
vého telieska, pričom geometria vonkajšieho ložiskového 
krúžku a vnútorného ložiskového krúžku sa nemení oproti 
pôvodnej geometrii súdkového ložiska. 

 

  
 
 

(51) F16H 49/00, H02K 7/00, H02K 1/00 
(21) 171-2019 
(22) 24.11.2019 
(71) Tkáč Peter, Ing., Košice, SK;  
(72) Tkáč Peter, Ing., Košice, SK;  
(54) Generátor vĺn harmonických prevodoviek so vstupom 

na paralelné pripojenie statora motora 
(57) Generátor vĺn harmonických prevodoviek so vstupom na 

paralelné pripojenie statora motora, zložený z eliptického hria-
deľa s integrovanou vonkajšou eliptickou vačkou, nalisova-
ného jedného alebo dvoch pružných guľkových ložísk a per-
manentných magnetov, má k vnútornej valcovej ploche (11a) 
eliptického hriadeľa, integrovanej v osi eliptického hriadeľa 
(1) generátora vĺn, pripojené permanentné magnety (2). 

 

  
 
 

(51) G01N 27/00 
(21) 50125-2020 
(22) 25.11.2020 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;  
(72) Hatala Michal, prof. Ing., PhD., Prešov, SK; Botko Franti-

šek, Ing., PhD., Kapušany pri Prešove, SK;  
(54) Prípravok na kontrolu rotačných komponentov vírivý-

mi prúdmi s kompenzáciou efektu oddialenia 
(57) Prípravok na kontrolu rotačných komponentov vírivými 

prúdmi s kompenzáciou efektu oddialenia pozostáva z rámu 
(1), pevného hrotu (2), nastaviteľného hrotu (3), dvoch vo-
diacich tyčí (4), závitovej tyče s trapézovým závitom (5), 
otočného kolesa (6), pričom na vodiacich tyčiach (4) je 
umiestnený držiak (7), ktorého pohyb je zabezpečený pomo-
cou závitovej tyče (5) s trapézovým závitom (9). Na držiaku 
(7) je v presnej T-drážke umiestnená konzola (8), v ktorej je 
upnutá sonda (9) na kontrolu vírivými prúdmi. Prítlak sondy 
(9) ku kontrolovanému objektu je zabezpečený pomocou 
tlačnej pružiny (12) umiestnenej medzi držiakom (7) a kon-
zolou (8). 

 

  
 
 

(51) G01N 33/00, B23Q 17/00 
(21) 35-2020 
(22) 24.3.2020 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK;  
(72) Jurina František, Ing., Chtelnica, SK; Peterka Jozef, prof. Dr. 

Ing., Trnava, SK; Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc., Vo-
derady, SK; Repko Aleksandr, prof. Ing., DrSc., Votkinsk, 
RU;  

(54) Zariadenie na automatický zber údajov o vybraných vlas-
tnostiach reznej kvapaliny 

(57) Zariadenie na automatický zber údajov o vybraných vlastnos-
tiach reznej kvapaliny obsahuje sondu (1), ktorá je umiestnená 
v zásobníku (6) reznej kvapaliny (7) obrábacieho stroja (8)  
a má zabudovaný snímač teploty reznej kvapaliny (2), snímač 
koncentrácie reznej kvapaliny (3), snímač úrovne acidity rez-
nej kvapaliny (4) a snímač výšky hladiny reznej kvapaliny (5) 
určený na automatické vysielanie nasnímaných údajov o rez-
nej kvapaline (7) bezdrôtovou komunikáciou (9) do zobra-
zovača (10). 
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(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A01K  5/00      182-2020 
A62B 18/00  50140-2020 
B05D  7/00  50128-2020 
B23B 31/00      153-2020 
B32B 15/00      221-2020 

B32B 29/00  50084-2020 
B62D 65/00      187-2020 
B65G  1/00  50123-2020 
C10G  1/00  50139-2020 
E01F 13/00  50131-2020 

E04F 15/00      146-2020 
E04F 15/00  50038-2020 
E04H  3/00        71-2020 
F02C  7/00  50143-2020 
F16C 19/00      128-2019 

F16H 49/00      171-2019 
G01N 27/00  50125-2020 
G01N 33/00        35-2020 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
9089 B60L 53/00  
9090 B63H 16/00  
9091 B65F  1/00  

9092 B65D 75/00  
9093 G02B 21/00 
 

9094 B25J 11/00  
9095 B62B  1/00  
 

9096 F41A  3/00  
9097 B25J 15/00 

 
 
 

(51) B25J 11/00, B25J 19/00, B25J 9/00, B62D 57/00, 
 B60F 3/00 
(11) 9094 
(21) 108-2020 
(22) 17.6.2020 
(45) 24.3.2021 
(47) 8.3.2021 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK;  
(72) Chovanec Ľuboš, Ing., PhD., Bratislava, SK; Duchoň Fran-

tišek, prof. Ing., PhD., Hlohovec, SK; Tölgyessy Michal, 
Ing., PhD., Bratislava, SK; Hubinský Peter, prof. Ing., PhD., 
Pezinok, SK;  

(54) Diaľkovo riadený guľový robot 
 
 

(51) B25J 15/00, B25J 9/00, B25J 17/00 
(11) 9097 
(21) 50079-2020 
(22) 19.8.2020 
(45) 24.3.2021 
(47) 8.3.2021 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;  
(72) Šarga Patrik, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Galajdová Alena, 

doc. Ing., PhD., Košice, SK; Vagaš Marek, doc. Ing., PhD., 
Zemplínska Teplica, SK; Rákay Róbert, Ing., PhD., Košice, 
SK;  

(54) Dvojčlánkový efektor na báze biomechaniky prsta 
 
 

(51) B60L 53/00 
(11) 9089 
(21) 50060-2020 
(22) 24.6.2020 
(45) 24.3.2021 
(47) 1.3.2021 
(73) EV-GP a.s., Senec, SK;  
(72) Száraz Július, Ing., Senec, SK;  
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
(54) Systém nabíjacích staníc pre EV a PHEV automobily 

 
 

(51) B62B 1/00, B65G 7/00, B64C 31/00 
(11) 9095 
(21) 50098-2020 
(22) 21.9.2020 
(45) 24.3.2021 
(47) 8.3.2021 
(67) 50051-2020 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;  
(72) Korba Peter, doc. Ing., PhD., ING-PAED IGIP, Humenné, 

SK; Hovanec Michal, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Főző La-
dislav, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Mikula Branko, Mgr., 
Košice, SK; Al-Rabeei Samer Abdo Saleh, Ing., PhD., Koši-
ce, SK; Semrád Karol, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Spod-
niak Miroslav, Ing., Hriňová, SK; Pavlinský Jozef, Ing., Pre-
šov, SK; Lukáč Ján, Ing., Humenné, SK;  

(54) Modulárny asistent montáže ultraľahkých lietadiel 
 
 

(51) B63H 16/00 
(11) 9090 
(21) 129-2020 
(22) 8.7.2020 
(45) 24.3.2021 
(47) 5.3.2021 
(73) Vávra Roman, Ing., Rožňava, SK;  
(72) Vávra Roman, Ing., Rožňava, SK;  
(54) Usporiadanie vesiel na pákový pohon člnov 

 
 

(51) B65D 75/00, B32B 27/00 
(11) 9092 
(21) 50065-2020 
(22) 14.7.2020 
(45) 24.3.2021 
(47) 8.3.2021 
(73) M ä s p o m a spol. s r.o., Zvolen, SK;  
(72) Mojžiš Peter, Ing., Dúbravy, SK;  
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Balenie spracovaných potravinárskych a nepotravinár-

skych výrobkov 
 
 

(51) B65F 1/00, B02C 1/00 
(11) 9091 
(21) 50063-2020 
(22) 7.7.2020 
(45) 24.3.2021 
(47) 5.3.2021 
(73) SB Slovakia s.r.o., Považská Bystrica, SK;  
(72) Lišaník Patrik, Považská Bystrica, SK;  
(74) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK; 
(54) Zariadenie na zber separovaného odpadu 

 
 

(51) F41A 3/00, F41A 5/00 
(11) 9096 
(21) 37-2020 
(22) 27.3.2020 
(45) 24.3.2021 
(47) 8.3.2021 
(73) Gejdoš Vladimír, Ľubeľa, SK;  
(72) Gejdoš Vladimír, Ľubeľa, SK;  
(54) Rotačný záver 

 
 

(51) G02B 21/00 
(11) 9093 
(21) 68-2020 
(22) 27.4.2020 
(45) 24.3.2021 
(47) 8.3.2021 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;  
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník-Drienové, SK; Koniar 

Dušan, doc. Ing., PhD., Bytča, SK; Hargaš Libor, doc. Ing., 
PhD., Vrútky, SK; Pavelek Miroslav, Ing., Nová Bystrica, SK;  

(54) Zapojenie ohrevu stolíka inverzného mikroskopu 
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(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
B25J 11/00  9094 
B25J 15/00  9097 
B60L 53/00  9089 

B62B  1/00  9095 
B63H 16/00  9090 
 

B65D 75/00  9092 
B65F  1/00  9091 
 

F41A  3/00  9096 
G02B 21/00  9093 
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ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51)
 
7391 G02B 19/00  
8075 E01F  8/00  

8119 B61B 12/00  
8495 G02B  5/00  

 
 
 

(51) B61B 12/00 
(11) 8119 
(21) 50046-2017 
(22) 9.5.2017 
(73) TATRALIFT a.s., Kežmarok, SK;  
(54) Lanová dráha 

 
 

(51) E01F 8/00 
(11) 8075 
(21) 50019-2017 
(22) 20.2.2017 
(73) INTERTECH PLUS s.r.o., Kuřim, CZ;  
(54) Nosný prvok panelu na tlmenie hluku 

 
 
 
 

(51) G02B 5/00 
(11) 8495 
(21) 50036-2017 
(22) 4.4.2017 
(73) KVANT spol. s r.o., Bratislava, SK;  
(54) Sústava retro reflektorov s veľkou odrazovou plochou 

 
 

(51) G02B 19/00, G02B 27/00, H01S 5/00 
(11) 7391 
(21) 50041-2014 
(22) 16.4.2014 
(73) KVANT spol. s r.o., Bratislava, SK;  
(54) Zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetel-

ného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozlo-
žením intenzity a s malou rozbiehavosťou 0 až 10° 

 
 

 
 
 
 
(51) (11) (51) (11) 
 
B61B 12/00  8119 
E01F  8/00  8075 

G02B  5/00  8495 
G02B 19/00  7391 

 
 
 
 
 
 
TC2K Zmeny mien 
 
 

(11) 8359 
(21) 50004-2018 
(73) NEXINEO s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 18.3.2021 

 
 

(11) 8605 
(21) 50012-2018 
(73) NEXINEO s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 18.3.2021 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

a pod. 
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky 
(72) Meno pôvodcu (-ov) 
(73) Meno (názov) majiteľa (-ov) 
(74) Meno (názov) zástupcu (-ov) 
(78) Meno (názov) nového majiteľa (-ov) po prevode alebo prechode 
 
 
 

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

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

 
 
Prihlášky dizajnov 
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 prihlášky dizajnov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísané dizajny 
FG4Q Zapísané dizajny 
FG4Q Zapísané dizajny s odloženým zverejnením 
FG4Q Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu 
 zverejnenia 
MA4Q Zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
MA4Q Čiastočne zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
MC4Q Vymazané zapísané dizajny 
MG4Q Čiastočne vymazané zapísané dizajny 
MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
PC4Q Prevody a prechody práv 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (zálohy) 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (ukončenie 
 zálohov) 
QB4Q Licenčné zmluvy registrované 
QC4Q Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
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 triedenia dizajnov 
TH4Q Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
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FG4Q Zapísané dizajny 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
28837 21/01.06.02 
28838 03/01.07  
28839 06/01.11  
28840 06/03.05  

28841 06/01.11  
28842 03/01.04  
28843 08/10.00  
 

28844 06/06.02  
28845 25/03.09  
28846 06/01.11  
 

28847 06/01.06  
28848 06/06.02  
28849 06/06.02  

 
12 (51) 03/01.04 

(11) 28842 
(15) 4.3.2021 
(18) 20.7.2025 
(21) 77-2020 
(22) 20.7.2020 
(73) Mešťanová Ľubomíra, Mgr., Žilina, SK;  
(72) Mešťanová Ľubomíra, Mgr., Žilina, SK;  
(74) Gondek Maroš, JUDr., Košice, SK; 
(54) Batoh 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je batoh. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 
 

12 (51) 03/01.07 
(11) 28838 
(15) 1.3.2021 
(18) 9.7.2025 
(21) 73-2020 
(22) 9.7.2020 
(73) Dobiášová Daniela, Klátova Nová Ves, SK;  
(72) Dobiášová Daniela, Klátova Nová Ves, SK;  
(74) Gondek Maroš, JUDr., Košice, SK; 
(54) Kabelka s drevenými prvkami a vzormi 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je kabelka. 
(28) 4 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
2.1 

  
2.2 
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3.1 

 

  
3.2 

 

 

  
4.1 

  
 

4.2 
 
 

12 (51) 06/01.06 
(11) 28847 
(15) 5.3.2021 
(18) 15.10.2025 
(21) 116-2020 
(22) 15.10.2020 
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;  
(72) Bačíková Klaudia, Prenčov, SK; Ihring Marián, doc. Mgr. art., 

ArtD., Banská Bystrica, SK;  
(54) Dve sedenia TALL-LOW 
 Určenie výrobku: 
 Stolička, kreslo 
(28) 1 
(55) 
 

  
 

1.1 
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1.2 

  
 

1.3 
 
 

12 (51) 06/01.11 
(11) 28839 
(15) 3.3.2021 
(18) 15.10.2025 
(21) 115-2020 
(22) 15.10.2020 
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;  
(72) Fujaková Tatiana, Bc., Kysucký Lieskovec, SK; Chovan Mi- 

roslav, Ing., ArtD., Zvolen, SK;  
(54) Sedenie v pneumatikách 
 Určenie výrobku: 
 Oddychové sedenie 
(28) 1 
 

(55) 

  
 

1.1 

 

  
 

1.2 

 

  
1.3 
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12 (51) 06/01.11 
(11) 28841 
(15) 3.3.2021 
(18) 15.10.2025 
(21) 114-2020 
(22) 15.10.2020 
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;  
(72) Gondová Ivana, Bc., Detva-sídlisko, SK; Ihring Marián, doc. 

Mgr. art., ArtD., Banská Bystrica, SK;  
(74) Murínová Naďa, Ing., Zvolen, SK; 
(54) Sedenie v pohybe Tire 
 Určenie výrobku: 
 Sedací nábytok 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 

  
1.2 

 

  
1.3 

  
1.4 

 
 

12 (51) 06/01.11 
(11) 28846 
(15) 5.3.2021 
(18) 15.10.2025 
(21) 112-2020 
(22) 15.10.2020 
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;  
(72) Takács Tomáš, Bc., Galanta, SK; Záborský Matej, Mgr. art., Pies- 

ky, SK;  
(54) Taburetky Rebag 
 Určenie výrobku: 
 Taburetky 
(28) 1 
(55) 
 

  
1.1 

 

  
1.2 
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1.3 

 

  
1.4 

 

  
1.5 

  
1.6 

 

  
1.7 

 
 

12 (51) 06/03.05 
(11) 28840 
(15) 3.3.2021 
(18) 15.10.2025 
(21) 113-2020 
(22) 15.10.2020 
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;  
(72) Gondová Ivana, Bc., Detva, SK; Ihring Marián, doc. Mgr. art., 

ArtD., Banská Bystrica, SK;  
(54) Písací stôl Alica 
 Určenie výrobku: 
 Stolový nábytok, písací stôl. 
(28) 1 
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(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

 

 

12 (51) 06/06.02 
(11) 28844 
(15) 4.3.2021 
(18) 15.10.2025 
(21) 118-2020 
(22) 15.10.2020 
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;  
(72) Pelka Mário, Sládkovičovo, SK; Záborský Matej, Mgr. art., Pies- 

ky, SK;  
(54) Stojan na šaty – nemý sluha 
 Určenie výrobku: 
 Stojan na šaty 
(28) 1 
(55) 
 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 
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1.4 

  
1.5 

 
 

13 (51) 06/06.02 
(11) 28848 
(15) 5.3.2021 
(18) 28.1.2026 
(21) 4-2021 
(22) 28.1.2021 
(73) Ďurianová Andrea, Mgr. art., Kremnica, SK;  
(72) Ďurianová Andrea, Mgr. art., Kremnica, SK;  
(54) Vešiak 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je vešiak. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
 

 

1.2 
 
 

13 (51) 06/06.02 
(11) 28849 
(15) 5.3.2021 
(18) 28.1.2026 
(21) 5-2021 
(22) 28.1.2021 
(73) Ďurianová Andrea, Mgr. art., Kremnica, SK;  
(72) Ďurianová Andrea, Mgr. art., Kremnica, SK;  
(54) Vešiak – paraván 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je vešiak. 
(28) 1 
(55) 
 

  
 

 

1.1 
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1.2 
 
 

12 (51) 08/10.00 
(11) 28843 
(15) 4.3.2021 
(18) 15.10.2025 
(21) 117-2020 
(22) 15.10.2020 
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;  
(72) Klinovská Kristína, Banská Štiavnica, SK; Ihring Marián, 

doc. Mgr. art., ArtD., Banská Bystrica, SK;  
(54) Stojan na bicykel 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok slúži ako sedenie a stojan na bicykel. 
(28) 1 
(55) 
 
 

  
 

 

1.1 

  
 

1.2 

 

  
 

1.3 
 
 

12 (51) 21/01.06.02 
(11) 28837 
(15) 25.2.2021 
(18) 20.7.2025 
(21) 76-2020 
(22) 20.7.2020 
(73) Mešťanová Ľubomíra, Mgr., Žilina, SK;  
(72) Mešťanová Ľubomíra, Mgr., Žilina, SK;  
(74) Gondek Maroš, JUDr., Košice, SK; 
(54) Hračka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky, v ktorom sú dizajny s názvom hračka stelesnené, 

predstavujú hračky.  
(28) 5 
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(55) 

  
1.1 

 

  
2.1 

 

  
3.1 

  
4.1 

 

  
5.1 

 
 

12 (51) 25/03.09 
(11) 28845 
(15) 5.3.2021 
(18) 18.9.2025 
(21) 98-2020 
(22) 18.9.2020 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;  
(72) Flimel Marián, doc. Ing., CSc., Prešov, SK;  
(54) Prístrešok na nabíjaciu stanicu elektrokolobežiek 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je prístrešok na na- 

bíjaciu stanicu elektrokolobežiek. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 
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1.2 

  
1.3 

  
1.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
03/01.04  28842 
03/01.07  28838 
06/01.06  28847 
06/01.11  28841 

06/01.11  28846 
06/01.11  28839 
06/03.05  28840 
 

06/06.02  28844 
06/06.02  28848 
06/06.02  28849 
 

08/10.00  28843 
21/01.06.02  28837 
25/03.09  28845 
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ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) 
 
27745 26/06.00  
 
 
 

 9 (51) 26/06.00 
(11) 27745 
(15) 29.7.2011 
(18) 16.3.2026 
(21) 13-2011 
(22) 16.3.2011 
(73) AQUATIP, s.r.o., Žilina, SK;  
(54) Predné brzdové svetlo motorového vozidla 
 Určenie výrobku: 
 Predné brzdové svetlo motorového vozidla je určené na 

prednú a prípadne i bočnú svetelnú signalizáciu brzdenia 
motorového vozidla účastníkom cestnej prevádzky. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) 
 
26/06.00  27745 
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 
(Štandard WIPO ST. 60) 

 
 
(111) Číslo zápisu 
(141) Dátum zániku 
(151) Dátum zápisu 
(156) Dátum obnovy 
(180) Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/obnovy 
(210) Číslo prihlášky 
(220) Dátum podania prihlášky 
(310) Číslo prioritnej prihlášky 
(320) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(330) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(340) Údaje o čiastočnej priorite 
(350) Dátum práva z prihlášky, z ktorej sa uplatňuje seniorita 
(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 zatriedené/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 ma-

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

bo 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 nahradenej medzi-

národným zápisom 

 
 
Poznámka: 
Číslo uvádzané pred kódom (511) znamená verziu Medzinárodného triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok (Niceské triedenie), podľa ktorej 
bola prihláška ochrannej známky zatriedená v deň jej podania na úrade. Od roku 2013 sa Niceské triedenie aktualizuje každý rok a vstupuje do platnosti vždy  
1. januára príslušného roka. Prihlášky podané v roku 2021 sa zatrieďujú podľa verzie 11. vydania triedenia NCL (11-2021) platnej od 1. januára 2021. 
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Zverejnené prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
2989-2017 
2508-2019 
  820-2020 
1025-2020 
1283-2020 
1481-2020 
1489-2020 
1647-2020 
2011-2020 
2074-2020 
2600-2020 
2700-2020 
2706-2020 
2776-2020 
2850-2020 
2856-2020 
2898-2020 
2936-2020 
    11-2021 
    16-2021 
    32-2021 
    51-2021 
    57-2021 
  132-2021 
  182-2021 

184-2021 
225-2021 
230-2021 
232-2021 
242-2021 
322-2021 
328-2021 
334-2021 
339-2021 
346-2021 
352-2021 
353-2021 
354-2021 
355-2021 
356-2021 
358-2021 
379-2021 
388-2021 
394-2021 
402-2021 
406-2021 
409-2021 
411-2021 
412-2021 
417-2021 

433-2021 
435-2021 
437-2021 
438-2021 
440-2021 
444-2021 
449-2021 
454-2021 
463-2021 
465-2021 
466-2021 
467-2021 
468-2021 
469-2021 
470-2021 
472-2021 
474-2021 
475-2021 
476-2021 
480-2021 
482-2021 
483-2021 
489-2021 
490-2021 
491-2021 

498-2021 
501-2021 
502-2021 
506-2021 
508-2021 
509-2021 
510-2021 
512-2021 
513-2021 
515-2021 
518-2021 
520-2021 
522-2021 
524-2021 
537-2021 
539-2021 
540-2021 
544-2021 
566-2021 
571-2021 
573-2021 
575-2021 
585-2021 
588-2021 
617-2021 

 
 

(210) 2989-2017 
(220) 21.12.2017 

 11 (511) 38, 41 
(511) 38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-

lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábavné parky; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových 
hier prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie hier 
o peniaze; organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových 
stávok prostredníctvom internetu; hazardné hry (herne); po-
skytovanie športových zariadení a zariadení na cvičenie; na-
hrávanie videofilmov; divadelné predstavenia; tvorba diva-
delných alebo iných predstavení; prenájom kinematografic-
kých prístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do diva-
delných sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií na pred-
stavenia; požičiavanie kinematografických filmov; požičia-
vanie videopások; produkcia filmov (nie reklamných); fil-
mové štúdiá; výchovno-zábavné klubové služby; organizo-
vanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťa-
ží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vy-
dávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line 
vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); pre-
nájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; orga-
nizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line pros-
tredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej 
siete; organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-li- 
ne prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počí-
tačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (vý- 
 

učba) poskytované on-line prostredníctvom telekomunikač-
ného spojenia alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie 
digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); tvorba rozhla-
sových programov; fotografické reportáže; nahrávanie vide-
opások; vydávanie kníh; rozhlasová zábava; prekladateľské 
služby. 

(540) DOBROČINNÝ PLES V OPERE 
(550) slovná 
(731) MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 

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

 
 

(210) 2508-2019 
(220) 6.11.2019 

 11 (511) 9, 16, 25, 35, 38, 41 
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaz-

namenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podo-
be; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zazna-
menané v elektronickej podobe; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reproduk-
ciu zvuku alebo obrazu; slnečné okuliare; retiazky na okulia-
re; šnúrky na okuliare; rámy na okuliare; puzdrá na okuliare; 
okuliare na športovanie; 3D okuliare; obaly na notebooky. 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené 
reklamné materiály z papiera; papiernický tovar a písacie po-
treby; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a za-
riadení); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; po-
hľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly (pa-
piernický tovar); samolepky (papiernický tovar); vyučovacie 
pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov a zariadení); kan-
celárske potreby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; pla-
gáty; listový papier; stolové prestieranie z papiera; papierové 
obrusy; záložky do kníh; papierové alebo plastové vrecká na 
balenie; papierové podložky na stôl; nálepky na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá a ce-
ruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papier- 
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nický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože na 
papier (kancelárske potreby); otvárače na listy (kancelárske 
potreby); puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo 
lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utier-
ky; etikety (okrem textilných). 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
35 - Reklama; televízna a rozhlasová reklama; prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách vrátane počítačo-
vej komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; rozširovanie reklamných ozna-
mov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
marketing; telemarketingové služby; organizovanie reklam-
ných hier na podporu predaja; vyhľadávanie sponzorov; 
produkcia reklamných filmov. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých druhov pro-
gramov; komunikačné služby prostredníctvom audiotextu, 
teletextu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných te-
lefónov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete. 
41 - Organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzde-
lávacích podujatí; vzdelávanie; organizovanie vedomos- 
tných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organi-
zovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); organi-
zovanie benefičných podujatí a koncertov; organizovanie 
mód-nych prehliadok na charitatívne účely; organizovanie 
živých vystúpení na charitatívne účely; organizovanie súťaží 
pros-tredníctvom telefónu (okrem reklamných); organizova-
nie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie 
večierkov, programov a podujatí; zábavné parky; zábavné 
služby poskytované prázdninovými tábormi; služby klubov 
zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné 
klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; organi-
zovanie a vedenie školení; tábory na športové sústredenia; 
kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); rezer-
vácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; 
poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; organizovanie 
lotérií a stávkových hier na charitatívne účely; produkcia te-
levíznych a rozhlasových programov; produkcia publicistic-
kých, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych 
a športových programov; produkcia hudobných programov; 
produkcia interaktívnych televíznych programov a hier; pro-
dukcia filmov (okrem reklamných); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vy-
dávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; pos-
kytovanie informácií o výchove a vzdelávaní; informácie  
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zá-
bavy, športu a rekreácie. 

(540) INÁ LIGA 
(550) slovná 
(731) Drums production s.r.o., Internátna 22, 974 04 Banská Bys-

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

 
 

(210) 820-2020 
(220) 15.4.2020 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzer-

vované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné 
rôsoly; zeleninové rôsoly; džemy, kompóty; vajcia; mlieko; 
syry; maslo; jogurt; mliečne výrobky; potravinárske oleje  
a tuky; pochutinové omáčky (dipy); omáčka (dip) guacamo-
le; omáčka (dip) z kyslej smotany; syrová omáčka (dip); fa-
zuľová omáčka (dip); nakladené jalapeňos, spracované ja-
lapeňos. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža; tapioka a sá-
go; múka; prípravky z obilnín; chlieb; pečivo (pekárske vý- 
 

robky); cukrovinky; zmrzliny; cukor; med; melasa; droždie; 
kypriaci prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky 
(chuťové prísady); koreniny; ľad do nápojov; ľad (prírodný 
alebo umelý); tortily; wrapy; placky; tortilové čipsy; tortily 
na prípravu tacos; placky tostadas; placky gorditas; kuku-
ričná cestová múka (masa); kukuričné cesto; kukuričná 
múka; pochutiny vyrobené z kukurice, pochutiny vyrobené 
z pšenice; salsa omáčky (chuťové prísady); chuťové prísa-
dy (omáčky, korenie) na tacos; tacos omáčky (chuťové prí-
sady); syrové omáčky (chuťové prísady); pizza korpusy  
a krusty; chlieb pita; placky chapatti; placky roti; talianske 
placky piadina; sady potravín (tortily, wrapy, placky) na 
prípravu mexických jedál tacos, burritos, fajitas; sady chu-
ťových prísad (omáčky, salsy, koreniny) na prípravu me-
xických jedál, tacos, burritos, fajitas; zmesi na prípravu 
tortíl; zmesi na prípravu tamales; kukuričná krupica; kuku-
ričná múčka; polenta; fazuľová salsa omáčka (chuťové prí-
sady); želé (cukrovinky). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Gruma, S.A.B. de C.V., Rio de La Plata #407 Ote. Colonia 

de Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza Garcia, N.L., MX;  
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 1025-2020 
(220) 18.5.2020 

 11 (511) 16, 25, 35, 41, 45 
(511) 16 - Oceľové pierka; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske 

potreby); pečiatky (s adresnými údajmi); papier; plagáty; re-
klamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; kancelárske 
štipce; spony na perá; zošívačky (kancelárske potreby); al-
bumy; obrazy; orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj 
neelektrické); knižné zarážky; spisové obaly (papiernický 
tovar); strieborný papier; ceruzky; noviny; periodiká; zora-
ďovače, šanóny (na voľné listy); podložky pod pivové pohá-
re; lístky; tlačiarenské štočky; skicáre; útržkové bloky; dr-
žiaky na písacie potreby; brožúry; výšivkové vzory; pripiná-
čiky; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); pečate; pe-
čatidlá; napustené pečiatkovacie podušky; pečatné vosky; 
zošity; zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí; priesvit-
ný papier (pauzovací); typy, tlačové písmo; kopírovací uh-
ľový papier; papier do záznamových zariadení; poznámkové 
zošity; rysovacie uholníky, príložníky; kartotékové lístky; 
hárky papiera; lepenkové škatule na klobúky; tuby z kartónu; 
katalógy; kovové príchytky na kartotečné lístky; spevníky; 
obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); kance-
lárske dierkovače; knihy; rysovacie kružidlá; zásuvky na 
spisy; papierové kornúty; tuhy do ceruziek (náplne); obaly 
(papiernický tovar); násady na ceruzky; mechanické ceruz-
ky; obtlačky; obálky (papiernický tovar); baliaci papier; hro-
ty pier; puzdrá na perá, perečníky; hroty písacích pier zo zla-
ta; pomôcky na vymazávanie; písacie potreby; gumy na gu-
movanie; dierovačky (kancelárske potreby); farbiace pásky; 
fotografie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; zoznamy; tlačivá 
(formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; zemské 
glóbusy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; časové 
rozvrhy (tlačoviny); navlhčovadlá (kancelárske potreby); 
pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; listový papier; ťa- 
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 židlo na papiere; brožované knihy; paragóny; papierové 
vreckovky; papierové obrusy; kancelárske sponky; záložky 
do kníh; papierové pečate; papiernický tovar; pastelky; dos-
ky na spisy; plniace perá; prospekty; perá (kancelárske po-
treby); časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecká 
a tašky na balenie; podušky na pečiatky; školské potreby 
(papiernický tovar); blahoprajné pohľadnice; podložky na 
písanie; stojany na pečiatky; puzdrá na pečiatky; lepiace 
pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kalen-
dáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; 
drevitý papier; papierové alebo lepenkové krabice; stojany 
na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznáme-
nia (papiernický tovar); plastové bublinové fólie (na bale-
nie); papierové zástavy; nože na papier (otvárače listov); 
strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); papierové 
servítky; papierové obrúsky (prestieranie); násadky na perá; 
papierové utierky; samolepky (papiernický tovar); obežníky; 
písacie nástroje; značkovacie perá (papiernický tovar); letá-
ky; obálky na dokumenty (papiernický tovar). 
25 - Obuv; baretky; čiapky; šilty; opasky (časti odevov); 
svetre; pulóvre; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; 
oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kombinézy (oblečenie); 
kravaty; nohavice; rukavice; šatky, šály; vesty; športové 
tričká, dresy; papuče; pyžamá; uniformy; bundy; saká; to-
pánky; športová obuv; čelenky (oblečenie); tričká. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne 
poradenstvo; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklam-
ných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné 
agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpove-
de; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verej-
nej mienky; prenájom reklamných plôch; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikač-
ných médiách; marketing; telemarketingové služby; obchod-
né sprostredkovateľské služby; prenájom bilbordov; pora-
denstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama). 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; školenia; vydá-
vanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skú-
šanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; orga-
nizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 
45 - Arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti práv dušev-
ného vlastníctva; spravovanie autorských práv; udeľovanie 
licencií na práva duševného vlastníctva; monitorovacie 
služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom pos-
kytnúť právne poradenstvo; právny výskum; vypracováva-
nie právnych dokumentov; dohodovanie zmlúv pre tretie 
osoby (právne služby); právny dohľad; organizovanie poli-
tických zhromaždení; audity dodržiavania predpisov; audi-
ty dodržiavania právnych predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Biela a červená. 
(731) Šalitroš Radomír, Ing., Vietnamská 16765/45A, 821 04 Bra-

tislava, SK;  
(740) Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o., Košice, SK;  

 
 

(210) 1283-2020 
(220) 16.6.2020 

 11 (511) 36, 42 
(511) 36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; nehnu-

teľnosti (služby). 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci vý-
skum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný 
výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Orava Stav s.r.o., Obchodná 62, 811 02 Bratislava, SK;  

 
 

(210) 1481-2020 
(220) 2.7.2020 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Časopisy (periodiká); noviny; tlačoviny; brožúry; knihy; 

prospekty; príručky; plagáty; katalógy; ročenky; letáky; ka-
lendáre; periodiká; papiernický tovar; reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky; albumy; atlasy; fotografie (tla-
čoviny); tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie. 
35 - Reklamné agentúry; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; marketing; vydávanie a aktualizovanie re-
klamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); podpora predaja 
(pre tretie osoby); služby predplácania novín a časopisov 
(pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; odborné obchodné alebo podnikateľské pora-
denstvo; služby porovnávania cien; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; prepisovanie správ (kancelárske práce); 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; prieskum 
trhu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 
tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 16 tohto zoznamu; obchodné alebo podnikateľské 
informácie. 
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a ne-
periodických publikácií (okrem vydávania reklamných a ná-
borových textov); online vydávanie časopisov, novín a kníh; 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie seminárov; školenia; prak- 
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tický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; fotografické reportáže; zábava; výchovno-
zábavné klubové služby; tvorba videofilmov (nie reklam-
ných). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Sportmedia, s. r. o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava, SK;  
(740) Maruniaková Ingrid, JUDr., Banská Bystrica, SK;  

 
 

(210) 1489-2020 
(220) 2.7.2020 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Časopisy (periodiká); noviny; tlačoviny; brožúry; knihy; 

prospekty; príručky; plagáty; katalógy; ročenky; letáky; ka-
lendáre; periodiká; papiernický tovar; reklamné tabule z pa-
piera, kartónu alebo lepenky; albumy; atlasy; fotografie (tla-
čoviny); tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie. 
35 - Reklamné agentúry; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; marketing; vydávanie a aktualizovanie re-
klamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); podpora predaja 
(pre tretie osoby); služby predplácania novín a časopisov 
(pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklam-
ných výstav; odborné obchodné alebo podnikateľské pora-
denstvo; služby porovnávania cien; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; prepisovanie správ (kancelárske práce); 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; prieskum 
trhu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 
16 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triede 16 tohto zoznamu; obchodné alebo podni-
kateľské informácie. 
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a ne-
periodických publikácií (okrem vydávania reklamných a ná-
borových textov); online vydávanie časopisov, novín a kníh; 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; organizovanie a vedenie seminárov; školenia; prak-
tický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; fotografické reportáže; zábava; výchovno-
zábavné klubové služby; tvorba videofilmov (nie reklam-
ných). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) červená 
(731) Sportmedia, s. r. o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava, SK;  
(740) Maruniaková Ingrid, JUDr., Banská Bystrica, SK;  

 
 

(210) 1647-2020 
(220) 17.8.2020 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Digestíva (liehoviny a likéry); liehoviny; alkoholické 

nápoje okrem piva. 
 
 
 

(540) Smrekovička 
(550) slovná 
(731) Janštová Beáta, Pestovateľská 19, 977 01 Brezno, SK;  

 
 

(210) 2011-2020 
(220) 16.9.2020 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzer-

vované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné 
rôsoly; zeleninové rôsoly; džemy, kompóty; vajcia; mlieko; 
syry; maslo; jogurt; mliečne výrobky; potravinárske oleje  
a tuky; pochutinové omáčky (dipy); omáčka (dip) guacamo-
le; omáčka (dip) z kyslej smotany; syrová omáčka (dip); fa-
zuľová omáčka (dip); spracované jalapeňos; nakladané jala-
peňos. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža; tapioka a sá-
go; múka; prípravky z obilnín; chlieb; pečivo (pekárske vý-
robky); cukrovinky; čokoláda; zmrzliny; šerbety (zmrzlinové 
nápoje); cukor; med; melasa; droždie; kypriaci prášok do pe-
čiva; soľ; koreniace chuťové prísady; koreniny; konzervova-
né bylinky (chuťové prísady); ocot; omáčky (chuťové prísa-
dy); chuťové prísady; ľad do nápojov; tortily; wrapy (chle-
by) a wrapy (sendviče); placky; chlieb pita; kapsy z chleba 
pita; placky chapati; chleby naan; placky roti; talianske plac-
ky piadina; libanonský chlieb; tortily na prípravu tacos; 
placky tostadas; placky gorditas; pizza korpusy; pizza krus-
ty; tortilové čipsy; kukuričné čipsy; pochutiny vyrobené  
z kukurice; koreniny na taco; taco omáčky (chuťové prísa-
dy); syrové omáčky (chuťové prísady); salsa omáčky (chu-
ťové prísady); fazuľová salsa omáčka (chuťové prísady); sa-
dy potravín (tortily, wrapy, placky) na prípravu tacos, burri-
tos, fajitas; sady chuťových prísad (salsa omáčky, dresingy, 
syrové omáčky, koreniny) na prípravu tacos, burritos, fajitas; 
ovocné želé (cukrovinky). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) červená, žltá, biela 
(731) Gruma, S.A.B. de C.V., Rio de La Plata #407 Ote. Colonia 

de Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza Garcia, N.L., MX;  
(740) Hörmann & Partners s.r.o., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 2074-2020 
(220) 24.9.2020 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzer-

vované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné 
rôsoly; zeleninové rôsoly; džemy, kompóty; vajcia; mlieko; 
syry; maslo; jogurt; mliečne výrobky; potravinárske oleje  
a tuky; pochutinové omáčky (dipy); omáčka (dip) guacamo-
le; omáčka (dip) z kyslej smotany; syrová omáčka (dip); fa-
zuľová omáčka (dip); spracované jalapeňos; nakladané ja-
lapeňos. 
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža; tapioka a sá-
go; múka; prípravky z obilnín; chlieb; pečivo (pekárske vý-
robky); cukrovinky; čokoláda; zmrzliny; šerbety (zmrzlinové 
nápoje); cukor; med; melasa; droždie; kypriaci prášok do pe-
čiva; soľ; koreniace chuťové prísady; koreniny; konzervova-
né bylinky (chuťové prísady); ocot; omáčky (chuťové prísa- 
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dy); chuťové prísady; ľad do nápojov; tortily; wrapy (chle-
by) a wrapy (sendviče); placky; chlieb pita; kapsy z chleba 
pita; placky chapati; chleby naan; placky roti; talianske plac-
ky piadina; libanonský chlieb; tortily na prípravu tacos; 
placky tostadas; placky gorditas; pizza korpusy; pizza krus-
ty; tortilové čipsy; kukuričné čipsy; pochutiny vyrobené  
z kukurice; koreniny na taco; taco omáčky (chuťové prísa-
dy); syrové omáčky (chuťové prísady); salsa omáčky (chu-
ťové prísady); fazuľová salsa omáčka (chuťové prísady); sa-
dy potravín (tortily, wrapy, placky) na prípravu tacos, burri-
tos, fajitas; sady chuťových prísad (salsa omáčky, dresingy, 
syrové omáčky, koreniny) na prípravu tacos, burritos, fajitas; 
ovocné želé (cukrovinky). 

(540) MISSION 
(550) slovná 
(731) Gruma, S.A.B. de C.V., Rio de La Plata #407 Ote. Colonia 

de Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza Garcia, N.L., MX;  
(740) Hörmann & Partners s.r.o., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 2600-2020 
(220) 12.11.2020 

 11 (511) 6, 19, 35, 37, 42 
(511) 6 - Kovové strešné krytiny; kovové strešné uholníky; kovové 

strechy; plech; kovové stavebné materiály; prenosné kovové 
stavby; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný že-
leziarsky tovar; kovový spojovací materiál, skrutky, klince; 
kovové brány a ploty; kovové škridly; kovové okná; kovové 
príchytky na strešné krytiny; kovové bridlicové príchytky; 
hliník; meď (surovina alebo polotovar); kovové konzoly  
a podpery pre stavebníctvo; oceľový plech; kovové odkva-
pové rúry; kovové rímsy; kovové rúry; spájkovací kovový 
drôt; stavebné kovania; kovové krokvy a strešné nosníky. 
19 - Nekovové strešné krytiny; nekovové strechy; nekovové 
strechy obsahujúce solárne články; bridlica (strešná krytina); 
strešné krokvy; strešné nárožia (nekovové); betónové strešné 
krytiny; pálené škridly; nekovové škridly; asfaltové (bitúme-
nové) potery, povlaky, pokryvy na strechy; nekovové sta-
vebné materiály; nekovové vystužovacie materiály pre sta-
vebníctvo; stavebné drevo; drevené stavebné hranoly; drevo 
(polotovar); nekovové stavebné obkladové materiály; neko-
vové vonkajšie plášte (stavebné konštrukcie) vrátane neko-
vových zatepľovacích plášťov; nekovové stavebné obklady 
stien, priečok, prekladov; nekovové stavebné konštrukcie; 
nekovové konštrukčné materiály; nekovové nosníky; asfal-
tové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; betón; prefab-
rikáty z betónu; cementové platne pre stavebníctvo; nekovo-
vé debnenie pre stavebníctvo; figuríny, sochy, sošky z ka-
meňa, betónu alebo mramoru; stavebný kameň; kamenárske 
výrobky; kameniny pre stavebníctvo. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so strešnými 
krytinami, škridlami, stavebným materiálom, izolačnými 
materiálmi, strechami, krovmi, náterovými hmotami, izolač-
nými hmotami a s príslušenstvom k strechám, krovom; od-
borné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné pora-
denstvo v stavebníctve a pri predaji strešných krytín a pra-
covného náradia; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby v stavebníc-
tve; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triedach 6 a 19 tohto zoznamu; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 6  
a 19 tohto zoznamu poskytované prostredníctvom katalógo-
vého predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostred-
níctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenáku-
pu; analýzy nákladov; reklama; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné  
a reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby so 
stavebným materiálom, strešnými krytinami, strechami, 
krovmi, s izolačnými hmotami a zatepľovacími systémami; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach  
 

35, 37, 42 tohto zoznamu; poskytovanie informácií o uve-
dených službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a inter-
netu. 
37 - Pokrývačské práce na strechách budov; klampiarstvo  
a inštalatérstvo; budovanie krovov a striech; maľovanie a na-
tieranie striech; opravy striech; antikorózne úpravy; odborné 
poradenstvo v stavebníctve; stavebné informácie; stavebný 
dozor; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníc-
tvo (stavebná činnosť); tepelné izolovanie stavieb a budov; 
zatepľovanie podláh a strešných plášťov; služby stavbyve-
dúceho; izolovanie stavieb; montovanie lešení; poskytovanie 
informácií o uvedených službách prostredníctvom komuni-
kačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačo-
vých sietí a internetu. 
42 - Odborné poradenstvo pri navrhovaní striech, strešných 
plášťov, krovov a stavieb; projektovanie striech, strešných 
plášťov, krovov a stavieb; architektonické poradenstvo; ur-
banistické plánovanie; inžinierska činnosť; expertízy (inži-
nierske práce); štúdie technických projektov; interiérová  
a exteriérová výzdoba; vypracovanie stavebných výkresov; 
kontroly kvality; zememeračstvo; inštalácia počítačových 
systémov na projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve; 
grafické dizajnérstvo; digitalizácia dokumentov (skenova-
nie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na 
elektronické médiá; energetické audity; poradenstvo v oblas-
ti úspory energie; kontrola kvality; skúšky materiálov; inšta-
lácie počítačových programov; aktualizovanie počítačových 
programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webo-
vých stránkach); poskytovanie internetových vyhľadávačov; 
obnovovanie počítačových databáz; prenájom počítačového 
softvéru; údržba počítačového softvéru; výzdoba interiérov; 
poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zlatá, béžová, čierna 
(731) Villatesta, s.r.o., Ul. Slobody (areál Agrostavu), 945 01 Ko-

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

 
 

(210) 2700-2020 
(220) 25.11.2020 

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

obchodných alebo podnikateľských informácií; účtovníc-
tvo; vedenie účtovných kníh; obchodné alebo podnikové 
audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a ria-
dení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hos-
podárske (ekonomické) predpovede; obchodné administra-
tívne služby; sekretárske služby; vypracovávanie daňových 
priznaní; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; 
fakturácie; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjedná-
vanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; 
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; externé administratívne riadenie podni-
kov; podávanie daňových priznaní; finančné a účtovné au-
dity; dočasné riadenie podnikov. 
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36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); 
realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; kapitá-
lové investície; správa nehnuteľností; nehnuteľnosti (služby). 
45 - Právne služby; advokátske služby; vypracovávanie 
právnych dokumentov; poradenstvo v oblasti práv duševné-
ho vlastníctva; spravovanie autorských práv; udeľovanie li-
cencií na práva duševného vlastníctva; právny výskum; 
správa licencií (právne služby); audity dodržiavania práv-
nych predpisov. 

(540) OneLaw 
(550) slovná 
(731) Hvasta Tomáš, Mgr., J. A. Komenského 24, 048 01 Rož-

ňava, SK;  
 
 

(210) 2706-2020 
(220) 26.11.2020 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; kozme-

tické pleťové vody; bylinkové výťažky na kozmetické po-
užitie; fytokozmetické prípravky; kozmetické krémy; den-
né kozmetické krémy; kozmetické hydratačné prípravky; 
skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); neliečivé 
kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na 
čistenie zubov; parfumy; esenciálne (éterické) oleje; bielia-
ce prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, 
leštenie, odmasťovanie a brúsenie; dezodoranty (parfumé-
ria); dezodoranty pre zvieratá chované v domácnosti; prí-
pravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); levanduľová 
voda; mydlá; telový púder na toaletné použitie; púder 
(kozmetika); antiperspiranty (kozmetické výrobky); nelie-
čivé umývacie prípravky na osobnú hygienu. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny  
a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie; po-
traviny pre batoľatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; 
náplasti; obväzový materiál; materiály na plombovanie zu-
bov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky 
na ničenie škodcov; fungicídy; herbicídy; výživové dopln-
ky; liečivé čaje; liečivé nápoje; potravinové doplnky s koz-
metickým účinkom; výživové prípravky s liečivými účinka-
mi na terapeutické a lekárske použitie; dietetické potravino-
vé prípravky upravené na lekárske použitie; probiotické vý-
živové doplnky; rastlinné výťažky na farmaceutické použi-
tie; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne nápoje na 
lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; dietetic-
ké potraviny upravené na lekárske účely; liečivé prípravky 
obsahujúce bakteriálne lyzáty. 

(540) DAMUROL 
(550) slovná 
(731) Cheveki-Grus, s.r.o., Skokanská 2479/7, 169 00 Praha 6 - 

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

 
 

(210) 2776-2020 
(220) 4.12.2020 

 11 (511) 1, 4, 35 
(511) 1 - Priemyselné chemikálie; chemické prípravky na čistenie 

olejov; zmesi na opravu pneumatík; chemické prípravky na 
dekarbonizáciu motorov; prípravky proti zakaľovaniu okien; 
chemické prísady na zlepšovanie spaľovania; chladivá; chla-
diace zmesi do motorov vozidiel; nemrznúce zmesi do chla-
diacich systémov vozidiel; brzdové kvapaliny; odmasťova-
cie prípravky na použitie vo výrobnom procese; detergenty 
na použitie vo výrobnom procese. 
4 - Motorové palivá; priemyselné mazivá; mazacie oleje 
(priemyselné mazivá); priemyselné oleje; priemyselné tuky;  
 
 

mazadlá; vosky (surovina); olejové rezné kvapaliny; grafit 
na mazanie; mazadlá na remene; mazadlá pre strojov; ma-
zadlá pre motorové vozidlá; rašelina (palivo). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triedach 1 a 4 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, tmavosivá 
(731) EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, 

951 22 Alekšince, SK;  
 
 

(210) 2850-2020 
(220) 10.12.2020 

 11 (511) 3, 35, 41, 44 
(511) 3 - Mydlá na holenie; rúže, skrášľovacie masky (kozmetické 

prípravky); laky na nechty; prípravky na líčenie; vlasové vo-
dy; farby na vlasy; umelé mihalnice; kozmetické prípravky 
na mihalnice; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; 
kozmetické ceruzky; kozmetické krémy; odmasťovacie prí-
pravky (nie na použitie vo výrobnom procese); voňavky; to-
aletné vody; depilačné prípravky; epilačné prípravky; líčidlá; 
peroxid vodíka na kozmetické použitie; kozmetické príprav-
ky na obočie; šampóny; parfumy; umelé nechty; prípravky 
na ošetrovanie nechtov; kozmetické prípravky na starostli-
vosť o pleť; púder (kozmetika); ceruzky na obočie; kozme-
tické farby; laky na vlasy; špirály na riasy, maskary; lesky na 
pery; vlasové kondicionéry; prípravky na vyrovnávanie vlasov. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných ozna-
mov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktu-
alizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek to-
varov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); televízna reklama; aranžovanie 
výkladov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné úče-
ly a podporu predaja; marketingový prieskum; organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie 
veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom bi-
lbordov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; písanie reklamných textov; marketing; op-
timalizácia obchodovania na webových stránkach; vonkajšia 
reklama. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna čin-
nosť; online poskytovanie informácií týkajúcich sa vzdelá-
vania, zábavy, športových a kultúrnych podujatí z počítačo-
vej databázy alebo internetu; online poskytovanie počítačo-
vých hier (z počítačových sietí); poskytovanie online pora-
denstva pre používateľov počítačových hier; prenájom zvu-
kových alebo zvukovo-obrazových nosičov; prenájom video 
hier; rozhlasová zábava; televízna zábava; hudobná tvorba; 
produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových  
a televíznych programov; organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných hier; organizovanie vedomostných alebo zá-
bavných súťaží; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); poskytovanie online video 
hier (bez možnosti kopírovania) pre neprenosné a vreckové 
zariadenia; online vydávanie elektronických kníh a časopi-
sov; poskytovanie filmovej, televíznej a hudobnej video zá-
bavy prostredníctvom interaktívnej webovej stránky; vydá- 
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vanie textov (okrem reklamných); vydávanie zvukových, 
hudobných a video nahrávok; vydávanie textov (okrem re-
klamných); výroba zvukových, hudobných a video nahrá-
vok; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie a vedenie on-line kultúrnych alebo vzdelá-
vacích umeleckých výstav; organizovanie a vedenie hu-
dobných koncertov; tvorba muzikálov; tvorba divadelných 
predstavení; tvorba zábavných video predstavení; organi-
zovanie a vedenie kultúrnych alebo zábavných festivalov; 
organizovanie hudobných a kultúrnych predstavení (mana-
žérske služby); organizovanie hudobných alebo kultúrnych 
podujatí; organizovanie a vedenie zábavných videoherných 
podujatí; postprodukčná úprava hudby, videí a filmov; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organi-
zovanie a vedenie vzdelávacích alebo zábavných work-
shopov; organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; tu-
ristické prehliadky so sprievodcom; prekladateľské služby; 
kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskytované 
galériami umenia poskytované online prostredníctvom te-
lekomunikačného spojenia; hazardné hry (herne); výchov-
no-zábavné klubové služby; rezervácie vstupeniek na zá-
bavné, športové a kultúrne podujatia; služby elektronické-
ho ukladania údajov umožňujúce prístup k elektronickým 
textom, zvukovým a obrazovo- zvukovým údajom, hrám  
a zábave; organizovanie a vedenie elektronických konfe-
rencií; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti 
kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); online poskytovanie zvukových 
záznamov (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; po-
skytovanie informácií a poradenstva týkajúceho sa všet-
kých služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
44 - Salóny krásy; služby vizážistov; kadernícke salóny; ma-
nikúra; tetovanie; depilácia voskom; prenájom kaderníc-
kych prístrojov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) RNW s. r. o., Robotnícka 3, 831 01 Bratislava, SK;  
(740) Strýčková Mária, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 2856-2020 
(220) 11.12.2020 

 11 (511) 3, 35, 41, 44 
(511) 3 - Mydlá na holenie; rúže, skrášľovacie masky (kozmetické 

prípravky); laky na nechty; prípravky na líčenie; vlasové vo-
dy; farby na vlasy; umelé mihalnice; kozmetické prípravky 
na mihalnice; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; 
kozmetické ceruzky; kozmetické krémy; odmasťovacie prí-
pravky (nie na použitie vo výrobnom procese); voňavky; to-
aletné vody; depilačné prípravky; epilačné prípravky; líčidlá; 
peroxid vodíka na kozmetické použitie; kozmetické príprav-
ky na obočie; šampóny; parfumy; umelé nechty; prípravky 
na ošetrovanie nechtov; kozmetické prípravky na starostli-
vosť o pleť; púder (kozmetika); ceruzky na obočie; kozme-
tické farby; laky na vlasy; špirály na riasy, maskary; lesky na 
pery; vlasové kondicionéry; prípravky na vyrovnávanie vla-
sov. 

35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných ozna-
mov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktu-
alizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek to-
varov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklam-
ných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verej-
nosťou (public relations); televízna reklama; aranžovanie 
výkladov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné úče-
ly a podporu predaja; marketingový prieskum; organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie 
veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom bil-
bordov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; písanie reklamných textov; marketing; op-
timalizácia obchodovania na webových stránkach; vonkajšia 
reklama. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna čin-
nosť; online poskytovanie informácií týkajúcich sa vzdelá-
vania, zábavy, športových a kultúrnych podujatí z počítačo-
vej databázy alebo internetu; online poskytovanie počítačo-
vých hier (z počítačových sietí); poskytovanie online pora-
denstva pre používateľov počítačových hier; prenájom 
zvukových alebo zvukovo-obrazových nosičov; prenájom 
video hier; rozhlasová zábava; televízna zábava; hudobná 
tvorba; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhla-
sových a televíznych programov; organizovanie vedo-
mostných alebo zábavných hier; organizovanie vedomost-
ných alebo zábavných súťaží; online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); poskytova-
nie online video hier (bez možnosti kopírovania) pre ne-
prenosné a vreckové zariadenia; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; poskytovanie filmovej, televíz-
nej a hudobnej video zábavy prostredníctvom interaktívnej 
webovej stránky; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vydávanie zvukových, hudobných a video nahrávok; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); výroba zvukových, hu-
dobných a video nahrávok; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie on-line kul-
túrnych alebo vzdelávacích umeleckých výstav; organizova-
nie a vedenie hudobných koncertov; tvorba muzikálov; tvor-
ba divadelných predstavení; tvorba zábavných video pred-
stavení; organizovanie a vedenie kultúrnych alebo zábav-
ných festivalov; organizovanie hudobných a kultúrnych 
predstavení (manažérske služby); organizovanie hudobných 
alebo kultúrnych podujatí; organizovanie a vedenie zábav-
ných videoherných podujatí; postprodukčná úprava hudby, 
videí a filmov; organizovanie a vedenie konferencií; organi-
zovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích alebo zábav-
ných workshopov; organizovanie a vedenie vzdelávacích kur-
zov; turistické prehliadky so sprievodcom; prekladateľské 
služby; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby poskyto-
vané galériami umenia poskytované online prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia; hazardné hry (herne); výchov-
no-zábavné klubové služby; rezervácie vstupeniek na zábav-
né, športové a kultúrne podujatia; služby elektronického uk-
ladania údajov umožňujúce prístup k elektronickým textom, 
zvukovým a obrazovo- zvukovým údajom, hrám a zábave; 
organizovanie a vedenie elektronických konferencií; online 
poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); 
online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopíro-
vania); online poskytovanie zvukových záznamov (bez 
možnosti kopírovania); fotografovanie; poskytovanie infor-
mácií a poradenstva týkajúceho sa všetkých služieb uvede-
ných v triede 41 tohto zoznamu. 
44 - Salóny krásy; služby vizážistov; kadernícke salóny; ma-
nikúra; tetovanie; depilácia voskom; prenájom kaderníckych 
prístrojov. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) RNW s. r. o., Robotnícka 3, 831 01 Bratislava, SK;  
(740) Strýčková Mária, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 2898-2020 
(220) 15.12.2020 

 11 (511) 29, 30, 39, 43 
(511) 29 - Polievky; vyprážané cibuľové krúžky; vyprážané sy-

rové guličky. 
30 - Pizza; hotdogy (teplé párky v rožku); pečivo s mäso-
vou náplňou. 
39 - Doručovacie služby (tovar). 
43 - Rýchle občerstvenie (snackbary); reštauračné a stra-
vovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na ob-
jednávku (ketering). 

(540) PIZZA SMEJO 
(550) slovná 
(731) Kolenčíková Soňa, Diaľničná 4094/68, 949 01 Nitra, SK;  

 
 

(210) 2936-2020 
(220) 18.12.2020 

 11 (511) 16, 39, 43 
(511) 16 - Papiernický tovar; oznámenia (papiernický tovar); líst-

ky; mapy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; samolepky (papiernický tovar); lepiace štítky (papier-
nický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske 
použitie; papierové alebo plastové vrecká na balenie; obtlač-
ky; plastové bublinové fólie (na balenie); papierové alebo 
lepenkové krabice; baliaci papier; lepenkové alebo papierové 
obaly na fľaše; plastové fólie na balenie; papierové obrúsky 
(prestieranie); papierové obrusy; papierové podložky na stôl 
(anglické prestieranie); stolové prestieranie z papiera; papie-
rové utierky; papierové podložky pod poháre; podložky pod 
pivové poháre; papierové podbradníky; plagáty; papierové 
alebo lepenkové pútače; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; papierové vlajky. 
39 - Balenie tovarov; doručovanie tovarov; dovoz, doprava; 
informácie o dopravnej premávke; informácie o možnostiach 
dopravy; skladovanie; sprostredkovanie dopravy. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); hotelierske služby; kaviarne; motely (služby); reš-
tauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v ho-
teloch; rýchle občerstvenie (snackbary); samoobslužné je-
dálne. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrošedá, oranžová 

(731) Bujnovský Róbert, Drienovská Nová Ves 219, 082 01 
Drienovská Nová Ves, SK;  

(740) JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., Košice, SK; 
 
 

(210) 11-2021 
(220) 5.1.2021 

 11 (511) 5, 25, 28 
(511) 5 - Výživové doplnky; diétne látky na lekárske použitie. 

25 - Odevy; obuv. 
28 - Telocvičné a športové potreby; športový výstroj. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Valibuk s. r. o., Sídl. Lúky 1110/7, 952 01 Vráble, SK;  
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK;  

 
 

(210) 16-2021 
(220) 7.1.2021 

 11 (511) 14, 16, 35, 39 
(511) 14 - Acháty; amulety (klenotnícke výrobky); prívesky (kle-

notnícke výrobky); atómové hodiny; klenoty, šperky z emai-
lovanej keramiky; brošne (klenotnícke výrobky); budíky; 
busty z drahých kovov; hodinové a hodinkové ciferníky; ci-
ferníky slnečných hodín; diamanty; doublé - výrobky poko-
vované drahými kovmi (klenotnícke výrobky); drahé kame-
ne; drahé kovy (surovina alebo polotovar); elektrické hodiny 
a hodinky; figuríny z drahých kovov; gagát (smolné uhlie) 
(surovina alebo polotovar); gagátové ozdoby; manžetové 
gombíky; hodinkové sklíčka; hodinky; hodinové ručičky; 
hodinkové ručičky; hodinové skrinky; hodinové stroje; ho-
diny; kontrolné hodiny (na kontrolu ďalších hodín); retiazky 
na hodinky; remienky na náramkové hodinky; chronometre; 
chronometre (hodinky); chronoskopy (na meranie krátkych 
časových úsekov); ozdobné ihlice; ihlice (klenotnícke vý-
robky); imitácie zlata (klenotnícke výrobky); ingoty z dra-
hých kovov; irídium; jantárové šperky; klenoty; klobúkové 
ozdoby z drahých kovov; prívesky na kľúče; hodinárske 
kotvičky; ihlice na kravaty; spony na kravaty; hodinárske 
kyvadlá; kyvadlové hodiny; medailóny (klenotnícke výrob-
ky); medaily; medené žetóny; mechanizmy hodín a hodiniek 
(hodinové a hodinkové strojčeky); nástroje na meranie času; 
časomiery; mince; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); ná-
ramkové hodinky; náramky (klenotnícke výrobky); náušni-
ce; odznaky z drahých kovov; olivín (drahé kamene); os-
mium; ozdobné hodinové skrinky; ozdoby na obuv z dra-
hých kovov; paládium; hodinkové pružiny (perá); perly 
(klenotnícke výrobky); perly z ambroidu (klenotnícke vý-
robky); platina; polodrahokamy; prstene (klenotnícke výrob-
ky); retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky z drahých ko-
vov (klenotnícke výrobky); ródium; ruténium; slnečné hodi-
ny; šperky zo slonoviny; sochy z drahých kovov; sošky  
z drahých kovov; spinely (drahé kamene); stopky; strieborné 
nite (klenotnícke výrobky); strieborné ozdoby (klenotnícke 
výrobky); strieborný drôt; striebro (surovina alebo poloto-
var); šperkovnice z drahých kovov; šperky; štras (brúsené  
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 olovnaté sklo); umelecké diela z drahých kovov; zlaté nite 
(klenotnícke výrobky); zlato (surovina alebo polotovar); 
zliatiny drahých kovov; oceľové šperky; strieborné šperky; 
diamantové šperky; platinové šperky; volfrámové šperky; 
magnetické šperky. 
16 - Tlačoviny; papier; kartón; lepenka; periodické a nepe-
riodické publikácie; plagáty; katalógy; kalendáre; príručky; 
prospekty; tlačené reklamné materiály; papierové alebo le-
penkové pútače; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; písacie potreby; papierové alebo lepenkové 
etikety; stolové prestieranie z papiera; papierové utierky; pa-
pierové obrúsky; papiernický tovar; obaly (papiernický to-
var); baliaci papier; plastové fólie na balenie; samolepky 
(papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecia, vrecká; 
plastové bublinové fólie (na balenie). 
35 - Obchodný manažment; obchodná administratíva; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní ob-
chodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpo-
ra predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; prieskum 
trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných 
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklam-
ných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširo-
vanie vzoriek tovarov; organizovanie reklamných hier na 
podporu predaja; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
prenájom reklamných plôch; pomoc pri riadení obchodných 
alebo priemyselných podnikov; marketing; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; maloobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triedach 14 a 16 tohto zoznamu; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné pod-
niky); online maloobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triedach 14 a 16 tohto zoznamu; služby porovnávania cien. 
39 - Dovoz tovarov; balenie tovarov; preprava; skladovanie 
tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; strážená doprava 
cenností; doručovacie služby; skladovanie elektronicky ulo-
žených údajov a dokumentov; prenájom skladov; prenájom 
skladovacích kontajnerov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, červená 
(731) iMODA.sk s.r.o., Užhorodská 6027/5A, 071 01 Michalov-

ce, SK;  
 
 

(210) 32-2021 
(220) 8.1.2021 

 11 (511) 10 
(511) 10 - Prístroje, nástroje a zariadenia na lekárske použitie; 

zariadenia a hrebene na liečbu a prevenciu zavšivenia; hre-
bene na vyčesávanie vší a ničenie ich vajíčok. 

(540) NIT FREE TERMINATOR 
(550) slovná 
(731) Lacuna S.A., Paraguay 1246, Montevideo, UY;  
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 51-2021 
(220) 13.1.2021 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy; spros-

tredkovateľne práce; poradenstvo v oblasti sprostredkovania 
práce; konzultačné a poradenské služby súvisiace s umiestňo-
vaním zamestnancov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; vzdelávanie; ja-
zykové kurzy; školenia; organizovanie a vedenie seminárov; 
prekladateľské služby; tlmočnícke služby; testovanie a skú-
šanie v oblasti jazykovej úrovne; skúšanie, preskúšavanie 
(pedagogická činnosť); organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, 
mládež a dospelých (výchovno-vzdelávacia a zábavná čin-
nosť); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); 
organizovanie výletov pre zábavu (okrem dopravy); organi-
zovanie zábavných alebo vzdelávacích kvízov. 

(540) IC CENTRE 
(550) slovná 
(731) Gréner Ján, Mgr., Pod Turíčkou 3480/24, 974 01 Banská 

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

ca, SK;  
 
 

(210) 57-2021 
(220) 13.1.2021 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy; spros-

tredkovateľne práce; poradenstvo v oblasti sprostredkovania 
práce; konzultačné a poradenské služby súvisiace s umiestňo-
vaním zamestnancov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; vzdelávanie; ja-
zykové kurzy; školenia; organizovanie a vedenie seminárov; 
prekladateľské služby; tlmočnícke služby; testovanie a skú-
šanie v oblasti jazykovej úrovne; skúšanie, preskúšavanie 
(pedagogická činnosť); organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, 
mládež a dospelých (výchovno-vzdelávacia a zábavná čin-
nosť); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); 
organizovanie výletov pre zábavu (okrem dopravy); organi-
zovanie zábavných alebo vzdelávacích kvízov. 

(540) UNIVERSA 
(550) slovná 
(731) Gréner Ján, Mgr., Pod Turíčkou 3480/24, 974 01 Banská 

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

ca, SK;  
 
 

(210) 132-2021 
(220) 18.1.2021 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Obchodné poradenstvo týkajúce sa franšízy; sprostred-

kovateľne práce; poradenstvo v oblasti sprostredkovania 
práce; konzultačné a poradenské služby súvisiace s umies-
tňovaním zamestnancov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; vzdelávanie; ja-
zykové kurzy; školenia; organizovanie a vedenie seminárov; 
prekladateľské služby; tlmočnícke služby; testovanie a skú-
šanie v oblasti jazykovej úrovne; skúšanie, preskúšavanie 
(pedagogická činnosť); organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); organizovanie vedomostných alebo zábav-
ných súťaží; organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, 
mládež a dospelých (výchovno-vzdelávacia a zábavná čin-
nosť); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); 
organizovanie výletov pre zábavu (okrem dopravy); orga-
nizovanie zábavných alebo vzdelávacích kvízov. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená, biela 
(731) Gréner Ján, Mgr., Pod Turíčkou 3480/24, 974 01 Banská 

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

ca, SK;  
 
 

(210) 182-2021 
(220) 21.1.2021 

 11 (511) 9, 12, 28 
(511) 9 - Okuliare na športovanie; chrániče hlavy na športovanie; 

športové prilby; cyklistické okuliare; lyžiarske okuliare; 
bezpečnostné laná na ochranu pred pádom. 
12 - Cestné bicykle; elektrické bicykle; bicykle pre deti; 
bicykle; horské bicykle; šliapacie bicykle; športové bicyk-
le; pretekárske bicykle; kolesové dopravné prostriedky; ko-
lesá na bicykle; ráfiky bicyklových kolies; pumpy na bi-
cyklové pneumatiky; záplatové materiály na duše pneuma-
tík; časti a súčasti vozidiel; bicyklové blatníky; bicyklové 
brzdové páky; brzdové čeľuste (časti bicyklov); brzdové 
káble pre bicykle; cyklistické tašky; brzdy (časti bicyklov); 
držiaky na fľaše na bicykle; koše na bicykle (nosiče bato-
žiny); konštrukčné diely na bicykle; nosiče bicyklov; nosi-
če na prepravu batožiny na bicykle; sedadlá na bicykle; bi-
cyklové pedále; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); 
zvončeky na bicykle. 
28 - Športové potreby a športový výstroj; ochranné športo-
vé chrániče; brzdy na lyže; stúpacie železá (horolezecký 
výstroj); upínacie pásy pre horolezcov; hrany na lyže; lyže; 
lyžiarske palice; lyžiarske viazania a ich časti; športové 
masky na tvár; obaly na lyže; obaly na lyžiarske viazania; 
snežnice; lyže na alpské lyžovanie; športové vybavenie; 
športové predmety; tulenie pásy na lyže; špeciálne tašky na 
športový výstroj; obaly na lyže; tvarované obaly na lyžiar-
ske palice; tvarované kryty na lyže. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, žltá 
(731) KRUSTY BIKES s.r.o., Anenské náměstí 3049/6, 466 01 

Jablonec nad Nisou, CZ;  
 
 

(210) 184-2021 
(220) 21.1.2021 

 11 (511) 9, 12, 28 
(511) 9 - Okuliare na športovanie; chrániče hlavy na športovanie; 

športové prilby; cyklistické okuliare; lyžiarske okuliare; 
bezpečnostné laná na ochranu pred pádom. 
12 - Cestné bicykle; elektrické bicykle; bicykle pre deti; bi-
cykle; horské bicykle; šliapacie bicykle; športové bicykle; 
pretekárske bicykle; kolesové dopravné prostriedky; kolesá 
na bicykle; ráfiky bicyklových kolies; pumpy na bicyklové 
pneumatiky; záplatové materiály na duše pneumatík; časti  
 

a súčasti vozidiel; bicyklové blatníky; bicyklové brzdové 
páky; brzdové čeľuste (časti bicyklov); brzdové káble pre 
bicykle; cyklistické tašky; brzdy (časti bicyklov); držiaky na 
fľaše na bicykle; koše na bicykle (nosiče batožiny); kon-
štrukčné diely na bicykle; nosiče bicyklov; nosiče na prepra-
vu batožiny na bicykle; sedadlá na bicykle; bicyklové pedá-
le; stojany na bicykle (súčasti bicyklov); zvončeky na bicyk-
le. 
28 - Športové potreby a športový výstroj; ochranné športové 
chrániče; brzdy na lyže; stúpacie železá (horolezecký vý-
stroj); upínacie pásy pre horolezcov; hrany na lyže; lyže; ly-
žiarske palice; lyžiarske viazania a ich časti; športové masky 
na tvár; obaly na lyže; obaly na lyžiarske viazania; snežnice; 
lyže na alpské lyžovanie; športové vybavenie; športové 
predmety; tulenie pásy na lyže; špeciálne tašky na športový 
výstroj; obaly na lyže; tvarované obaly na lyžiarske palice; 
tvarované kryty na lyže. 

(540) KRUSTY 
(550) slovná 
(731) KRUSTY BIKES s.r.o., Anenské náměstí 3049/6, 466 01 

Jablonec nad Nisou, CZ;  
 
 

(210) 225-2021 
(220) 25.1.2021 

 11 (511) 25, 32 
(511) 25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; oblečenie pre motoris-

tov; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; krátke ka-
bátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); šilty; pu-
lóvre; svetre; ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; 
klobúky; kožušiny (oblečenie); nohavice; cyklistické oble-
čenie; vrchné ošatenie; rukavice; pleteniny (oblečenie); šnu-
rovačky; vesty; kabáty; legíny; športové tričká, dresy; plážo-
vé oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; 
bundy; saká; plavky (pánske); plavky; topánky; vysoká špor-
tová obuv; lyžiarska obuv; kožené odevy; tričká; legínsy; šil-
ty (pokrývky hlavy); športové tielka. 
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje a ovocné džúsy; nealkoholické ovocné nápoje; srvát-
kové nápoje; vody (nápoje); stolové vody; limonády; zeleni-
nové džúsy (nápoje); sóda; nealkoholické koktaily; izoto-
nické nápoje; energetické nápoje. 

(540) Stay Progress 
(550) slovná 
(731) Marek Rafai, Dolné Saliby 783, 925 02 Dolné Saliby, SK;  
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK;  

 
 

(210) 230-2021 
(220) 25.1.2021 

 11 (511) 25, 32 
(511) 25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; oblečenie pre motoris-

tov; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; krátke ka-
bátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); šilty; pu-
lóvre; svetre; ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; 
klobúky; kožušiny (oblečenie); nohavice; cyklistické oble-
čenie; vrchné ošatenie; rukavice; pleteniny (oblečenie); šnu-
rovačky; vesty; kabáty; legíny; športové tričká, dresy; plážo-
vé oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; 
bundy; saká; plavky (pánske); plavky; topánky; vysoká špor-
tová obuv; lyžiarska obuv; kožené odevy; tričká; legínsy; šil-
ty (pokrývky hlavy); športové tielka. 
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje a ovocné džúsy; nealkoholické ovocné nápoje; srvát-
kové nápoje; vody (nápoje); stolové vody; limonády; zeleni-
nové džúsy (nápoje); sóda; nealkoholické koktaily; izotonic-
ké nápoje; energetické nápoje. 
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(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Marek Rafai, Dolné Saliby 783, 925 02 Dolné Saliby, SK;  
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK;  

 
 

(210) 232-2021 
(220) 19.9.2013 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Pekárske výrobky; chlieb. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, modrá, žltá 
(641) 012156121, 19.09.2013 
(731) Flowers Bakeries Brands, LLC, 1919 Flowers Circle, Tho-

masville Georgia 31757, US;  
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 242-2021 
(220) 27.1.2021 

 11 (511) 16, 25, 30, 35, 43 
(511) 16 - Kancelárske potreby okrem nábytku; brožúry; tlačivá 

(formuláre); prospekty; katalógy; pohľadnice; tlačoviny ako 
reklamné predmety; baliace plastové fólie; papierové alebo 
plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; papierové alebo 
lepenkové krabice; plastové bublinové fólie (na balenie); pa-
pierové servítky; papierové utierky. 
25 - Odevy; odevy, obuv a prikrývky hlavy ako reklamné 
predmety. 
30 - Jemné a trvanlivé pekárske výrobky; sladké pečivo; ces-
tá na jedlá; orechové a kakaové cukrárske výrobky; cukro-
vinky. 
35 - Maloobchodné služby s pekárskymi a cukrárskymi vý-
robkami; podpora predaja (pre tretie osoby); reklama a mar-
keting. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); 
reštauračné (stravovacie) služby; služby kaviarní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Miroslav Jetelina s.r.o., Dražůvky 20, 696 33 Dražůvky, CZ;  

 
 

(210) 322-2021 
(220) 1.2.2021 

 11 (511) 35, 40, 41, 42 
(511) 35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná 

organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; rozši-
rovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní 
a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; pora-
denstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnos-
ti; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prepi-
sovanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie 
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
marketingový prieskum; správa počítačových súborov; od-
borné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; 
prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie oso-
by; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; organizovanie veľtr-
hov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pre-
nájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad 
tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodá-
vateľské služby (obchodné služby); písanie reklamných tex-
tov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; tele-
marketingové služby; prenájom predajných stánkov; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných in-
formácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na pod-
poru predaja; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment 
pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; 
online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov  
a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápa-
dov; prenájom bilbordov; písanie textov scenárov na re-
klamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komu-
nikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komu-
nikácie (reklama); podpora predaja tovarov a služieb spon-
zorovaním športových podujatí; obchodné spravodajské 
služby; cielený marketing; vonkajšia reklama; marketing  
v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti vzťahov s mé-
diami; podnikové komunikačné služby. 
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40 - Tlač, tlačenie; fototlač; ofsetová tlač. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); 
vyučovanie; vzdelávanie; produkcia filmov (nie reklamných); 
vydávanie kníh; organizovanie a vedenie kolokvií; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; premietanie kinematografických 
filmov; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický vý-
cvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; reportérske 
služby; nahrávanie videopások; písanie textov; organizova-
nie a vedenie koncertov; koučovanie (školenie); online po-
skytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on-
line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); 
distribúcia filmov; odborné školenia zamerané na odovzdá-
vanie know-how. 
42 - Navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; počítačové 
programovanie; grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu 
výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); prenájom webových 
serverov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; navrho-
vanie vizitiek; navrhovanie grafickej úpravy reklamných 
materiálov. 

(540) Tyvogo 
(550) slovná 
(731) Vnenčák Marek, Allendeho 2723/76, 059 01 Poprad, SK;  
(740) MG LEGAL, Košice, SK;  

 
 

(210) 328-2021 
(220) 2.2.2021 

 11 (511) 12, 39 
(511) 12 - Kolobežky. 

39 - Prenájom vozidiel. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(731) Čvirik Adam, Bc., Mojš 290, 010 01 Žilina, SK;  

 
 

(210) 334-2021 
(220) 3.2.2021 

 11 (511) 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45 
(511) 35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-

ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných ma-
teriálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; 
vydávanie reklamných textov; reklama. 
37 - Maľovanie a opravy reklamných tabúľ; nabíjanie elek-
tromobilov. 
39 - Sprevádzanie turistov; turistické prehliadky (doprava); 
prenájom dopravných prostriedkov; organizovanie turistic-
kej dopravy; poskytovanie informácií o cestovných trasách. 
41 - Telesná výchova; poskytovanie zariadení na oddych  
a rekreáciu; poskytovanie informácií o možnostiach rekreá-
cie; turistické prehliadky so sprievodcom. 
42 - Urbanistické plánovanie; výskum v oblasti ochrany ži-
votného prostredia; výskum v oblasti pozemných stavieb. 
 

43 - Prázdninové tábory (ubytovacie služby). 
45 - Online služby sociálnych sietí. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Slovenský cykloklub Slovenský kras so sídlom v Gemer-

skej Hôrke, č. 104, 049 12 Gemerská Hôrka, SK;  
(740) Tömölová Zuzana, Gemerská Hôrka, SK;  

 
 

(210) 339-2021 
(220) 3.2.2021 

 11 (511) 9, 39 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie pre mobilné zariadenia 

(sťahovateľné); počítačový softvér pre mobilné zariadenia 
(nahraté počítačové programy). 
39 - Poskytovanie informácií o automobiloch na prenájom 
prostredníctvom internetu; prenájom vozidiel; prenájom 
cestných vozidiel; sprostredkovanie prenájmu automobilov; 
sprostredkovanie prenájmu vozidiel; prenájom automobilov; 
doprava, preprava. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, biela 
(731) HoppyGo s.r.o., Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 

Praha 7, CZ;  
(740) Marják, Ferenci & Partners s.r.o., Košice, SK;  

 
 

(210) 346-2021 
(220) 3.2.2021 

 11 (511) 9, 39 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie pre mobilné zariadenia 

(sťahovateľné); počítačový softvér pre mobilné zariadenia 
(nahraté počítačové programy). 
39 - Poskytovanie informácií o automobiloch na prenájom 
prostredníctvom internetu; prenájom vozidiel; prenájom 
cestných vozidiel; sprostredkovanie prenájmu automobilov; 
sprostredkovanie prenájmu vozidiel; prenájom automobilov; 
doprava, preprava. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) HoppyGo s.r.o., Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 

Praha 7, CZ;  
(740) Marják, Ferenci & Partners s.r.o., Košice, SK;  

 
 

(210) 352-2021 
(220) 4.2.2021 

 11 (511) 5, 32 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; lekárske prípravky; hygienic-

ké prípravky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne 
látky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá a batoľatá; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
32 - Pivo; fľašková pitná voda; minerálne a sýtené vody; 
osviežujúce nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje; izo-
tonické nápoje; energetické nápoje; ovocné nápoje a ovocné 
džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápo-
jov; sóda; kokosová voda. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) modrá, zelená, žltá, oranžová, červená, fialová 
(731) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Avenue 

España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in Guada-
lajara, Jalisco, MX;  

(740) Hörmann & Partners s.r.o., Bratislava, SK;  
 
 

(210) 353-2021 
(220) 4.2.2021 

 11 (511) 5, 32 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; lekárske prípravky; hygienic-

ké prípravky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne 
látky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá a batoľatá; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
32 - Pivo; fľašková pitná voda; minerálne a sýtené vody; 
osviežujúce nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje; izo-
tonické nápoje; energetické nápoje; ovocné nápoje a ovocné 
džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápo-
jov; sóda; kokosová voda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, zelená, žltá, oranžová, červená, fialová, ružová, si-

vá, biela 
(731) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Avenue 

España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in Guada-
lajara, Jalisco, MX;  

(740) Hörmann & Partners s.r.o., Bratislava, SK;  
 
 

(210) 354-2021 
(220) 4.2.2021 

 11 (511) 5, 32 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; lekárske prípravky; hygienic-

ké prípravky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne 
látky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá a batoľatá; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
32 - Pivo; fľašková pitná voda; minerálne a sýtené vody; 
osviežujúce nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje; izo-
tonické nápoje; energetické nápoje; ovocné nápoje a ovocné 
džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápo-
jov; sóda; kokosová voda. 

(540) 

  
 

(550) priestorová 
(591) modrá, zelená, žltá, oranžová, červená, fialová, biela, ružo-

vá, sivá 
(731) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Avenue 

España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in Guada-
lajara, Jalisco, MX;  

(740) Hörmann & Partners s.r.o., Bratislava, SK;  
 
 

(210) 355-2021 
(220) 4.2.2021 

 11 (511) 5, 32 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; lekárske prípravky; hygienic-

ké prípravky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne 
látky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá a batoľatá; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
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32 - Pivo; fľašková pitná voda; minerálne a sýtené vody; 
osviežujúce nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje; izo-
tonické nápoje; energetické nápoje; ovocné nápoje a ovocné 
džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu ná-
pojov; sóda; kokosová voda. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, sivá, modrá, zelená, žltá, červená, fialová 
(731) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Avenue 

España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in Guada-
lajara, Jalisco, MX;  

(740) Hörmann & Partners s.r.o., Bratislava, SK;  
 
 

(210) 356-2021 
(220) 4.2.2021 

 11 (511) 5, 32 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; lekárske prípravky; hygienic-

ké prípravky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne 
látky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá a batoľatá; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
32 - Pivo; fľašková pitná voda; minerálne a sýtené vody; 
osviežujúce nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje; izo-
tonické nápoje; energetické nápoje; ovocné nápoje a ovocné 
džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápo-
jov; sóda; kokosová voda. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, zelená, žltá, oranžová, červená, fialová 
(731) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Avenue 

España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in Guada-
lajara, Jalisco, MX;  

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

(210) 358-2021 
(220) 4.2.2021 

 11 (511) 5, 32 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; lekárske prípravky; hygienic-

ké prípravky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne 
látky na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá a batoľatá; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá. 
32 - Pivo; fľašková pitná voda; minerálne a sýtené vody; 
osviežujúce nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje; izo-
tonické nápoje; energetické nápoje; ovocné nápoje a ovocné 
džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu ná-
pojov; sóda; kokosová voda. 
 
 

(540) ELECTROLIFE 
(550) slovná 
(731) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Avenue 

España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in Guada-
lajara, Jalisco, MX;  

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

(210) 379-2021 
(220) 5.2.2021 

 11 (511) 5, 35, 44 
(511) 5 - Výživové doplnky; potravinové doplnky; výživové do-

plnky pre ľudí, nie na lekárske účely; potravinové doplnky 
pre ľudí, nie na lekárske účely; minerálne výživové doplnky 
pre ľudí; minerálne potravinové doplnky pre ľudí; výživové 
doplnky vo forme nápojov; stravovacie doplnkové nápojové 
zmesi; práškové nápojové zmesi ako výživové doplnky; 
práškové výživové doplnky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné 
alebo podnikateľské informácie; organizovanie veľtrhov; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod. 
44 - Zdravotné poradenstvo; poradenstvo v oblasti stravo-
vania a výživy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, zelená 
(731) pH balance s. r. o., Štúrova 36/9, 017 01 Považská Bystri-

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

 
 

(210) 388-2021 
(220) 8.2.2021 

 11 (511) 25, 35, 42 
(511) 25 - Pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti 

pančúch; čiapky; ramienka na dámsku bielizeň; nákrčníky; 
pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiap-
ky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; žu-
pany; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na 
pančuchy; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; 
pančuškové nohavice; kombinézy (oblečenie); spodná bieli-
zeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia 
(odevy); detské nohavičky (bielizeň); nohavice; cyklistické 
oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti 
odevov); šatky, šály; korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; 
legíny; oblečenie z úpletových textílii; sukne; oblečenie pre 
bábätká; športové tričká, dresy; rukávniky; rukavice bez prs-
tov; papuče; peleríny; plážové oblečenie; plážová obuv; 
vrecká na odevy; pyžamá; šaty; pánska spodná bielizeň (sli-
py); podprsenky; bundy; saká; plavky (pánske); plavky; kú-
pacie plášte; čelenky (oblečenie); spodničky; kombiné 
(spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky (na krk); te-
locvičné úbory; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; 
vreckovky do saka; masky na spanie; legínsy; dámske noha-
vičky; športové tielka; ponožky pohlcujúce pot; trikoty (cvi- 
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 čebné úbory); odevy obsahujúce látky na chudnutie; vyšíva-
né odevy; tričká na športovanie chrániace pred odreninami  
a vyrážkami (rashguards); šatky (na hlavu); priľnavé podpr-
senky. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triede 25 tohto zoznamu; maloobchodné a veľko-
obchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoz-
namu poskytované prostredníctvom internetu; maloobchod-
né služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienic-
kými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zvero-
lekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníc-
kymi potrebami poskytované prostredníctvom internetu; 
reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; obchodný 
alebo podnikateľský výskum; predvádzanie (služby mode-
liek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie 
obchodných a reklamných výstav; online reklama na počí-
tačovej komunikačnej sieti; organizovanie módnych pre-
hliadok na podporu predaja; marketing; online poskytova-
nie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tova-
rov a služieb; podpora predaja tovarov a služieb sponzoro-
vaním športových podujatí; veľkoobchodné služby s far-
maceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami 
a so zdravotníckymi potrebami; cielený marketing. 
42 - Skúšanie textílií; módne návrhárstvo; grafické dizajnér-
stvo; kontroly kvality; výskum a vývoj nových výrobkov 
(pre zákazníkov); vedecký výskum; navrhovanie vzhľadu 
výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); navrhovanie grafickej 
úpravy reklamných materiálov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Vidová Diana, Ing., Východná 278/55, 971 01 Prievidza, SK;  
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 394-2021 
(220) 9.2.2021 

 11 (511) 1, 5 
(511) 1 - Hnojivá; chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníc-

tvo a lesníctvo. 
5 - Fungicídy; herbicídy; insekticídy; prípravky na ničenie 
škodcov. 

(540) Probus 
(550) slovná 
(731) Agro Aliance SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, SK;  

 
 

(210) 402-2021 
(220) 10.2.2021 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Mydlo; čistiace prípravky; voňavkárske výrobky; esen-

ciálne oleje; dezodoranty (parfuméria); antiperspiranty 
(kozmetické prípravky); neliečivé prípravky na starostlivosť 
o vlasy; šampóny; vlasové kondicionéry; farby na vlasy; ne-
liečivé kozmetické prípravky na úpravu vlasov; neliečivé to-
aletné prípravky; kúpeľové a sprchové prípravky (nie na le-
kárske použitie); kozmetické prípravky na starostlivosť  
o pokožku; kozmetické oleje, krémy, pleťová mlieka a vody 
na pokožku; prípravky na holenie; prípravky pred holením  
a po holení; kolínska voda; depilačné prípravky; kozmetické 
prípravky na opaľovanie a ochranné prípravky pred slnkom; 
kozmetika; prípravky na líčenie a odličovacie prípravky; va- 
 

 zelína na kozmetické použitie; neliečivé prípravky na staros-
tlivosť o pery; kozmetické mastencové púdre; vata na koz-
metické použitie; vatové tyčinky na kozmetické použitie; 
vreckovky, vankúšiky alebo utierky impregnované alebo 
vopred navlhčené osobnými čistiacimi alebo kozmetickými 
pleťovými mliekami a vodami; skrášľovacie masky, zábaly 
na tvár (kozmetické prípravky); čistiace prípravky na tvár; 
toniká na tvár (kozmetické prípravky); skrášľovacie séra 
(kozmetické prípravky); neliečivé balzamy na pokožku. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

NL;  
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 406-2021 
(220) 10.2.2021 

 11 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Odborné obchodné riadenie činnosti nákupných cen-

tier (pre tretie osoby); obchodný manažment, obchodná or-
ganizácia a obchodná administratíva; reklama; marketing; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné 
sprostredkovateľské služby; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav. 
36 - Inkasovanie nájomného; prenájom kancelárskych pries-
torov; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; spros-
tredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; vyberanie ná-
jomného; prenájom nebytových priestorov v nákupných cen-
trách; správa nehnuteľností týkajúca sa nákupných centier. 
41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, a športová a kultúrna 
činnosť v nákupných centrách. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, sivá 
(731) MGM, s.r.o., Hliny 2719, 017 01 Považská Bystrica, SK;  
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK;  

 
 

(210) 409-2021 
(220) 11.2.2021 

 11 (511) 30, 40 
(511) 30 - Múka; chlieb; mlynárske, cestovinárske a pekárske vý-

robky; spracované múky obsahujúce prísady na výrobu pe-
kárskych výrobkov; nekysnutý chlieb; knedle; strúhanka; 
zákusky; kakao; čokoláda a výrobky z prevažným obsahom 
čokolády; kávové náhradky. 
40 - Mlynárstvo. 

(540) FACHMAN remeselný celozrnný 
 špeciál 
(550) slovná 
(731) Slovreal Trust s.r.o., Priehradná 65/A, 821 07 Bratislava, 

SK;  
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(210) 411-2021 
(220) 11.2.2021 

 11 (511) 6, 12, 37, 39, 42 
(511) 6 - Kovové materiály na železničné trate; kovové nádoby 

na skladovanie alebo prepravu. 
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po koľajniciach; lo-
komotívy; vagóny; železničné spriahadlá; okolesníky že-
lezničných kolies; železničný vozový park; železničné 
vozne; podvozky železničných vozňov; železničné spria-
hadlá; brzdy koľajových vozidiel; nárazníky (tlmiče nára-
zov na koľajové vozidlá); vyklápacie zariadenia (časti že-
lezničných vozňov). 
37 - Čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov; 
čistenie vozidiel; čistenie vagónov a železničných ciste-
rien; umývanie dopravných prostriedkov. 
39 - Dovoz, doprava; informácie o možnostiach dopravy; 
skladovanie; skladovanie tovarov (úschova); železničná 
doprava a preprava; sprostredkovanie dopravy; prenájom 
nákladných vagónov; prenájom dopravných prostriedkov; 
doprava a skladovanie odpadu; železničná doprava; spro-
stredkovanie nákladnej dopravy; doručovacie služby. 
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); 
kontroly kvality. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, žltá  
(731) AXBENET, s.r.o., Kapitulská 6, 917 00 Trnava, SK;  
(740) GMITERKO & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK;  
 
 

(210) 412-2021 
(220) 11.2.2021 

 11 (511) 6, 12, 37, 39, 42 
(511) 6 - Kovové materiály na železničné trate; kovové nádoby 

na skladovanie alebo prepravu. 
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po koľajniciach; lo-
komotívy; vagóny; železničné spriahadlá; okolesníky že-
lezničných kolies; železničný vozový park; železničné 
vozne; podvozky železničných vozňov; železničné spria-
hadlá; brzdy koľajových vozidiel; nárazníky (tlmiče nára-
zov na koľajové vozidlá); vyklápacie zariadenia (časti že-
lezničných vozňov). 
37 - Čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov; 
čistenie vozidiel; umývanie dopravných prostriedkov. 
39 - Dovoz, doprava; informácie o možnostiach dopravy; 
skladovanie; skladovanie tovarov (úschova); železničná 
doprava a preprava; sprostredkovanie dopravy; prenájom 
nákladných vagónov; prenájom dopravných prostriedkov; 
doprava a skladovanie odpadu; železničná doprava; spros-
tredkovanie nákladnej dopravy; doručovacie služby. 
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); 
kontroly kvality. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zlatá, zlatožltá, žltá 
(731) Tenutado SK s.r.o., Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, SK;  
(740) GMITERKO & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o., 

Bratislava, SK;  
 
 

(210) 417-2021 
(220) 11.2.2021 

 11 (511) 29, 30, 31 
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zele-

nina; arašidové maslo; kokosové maslo; maslové krémy; 
mrazené ovocie; sušené hrozienka; kandizované ovocie; du-
sené ovocie; spracované škrupinové ovocie; spracované ara-
šidy; ovocné chuťovky; kandizované orechy; ochutené ore-
chy; spracované lieskové orechy; konzervované bobuľové 
ovocie; mrazom sušená zelenina; orechové nátierky; lisova-
ná ovocná pasta; spracovaná zelenina; spracované ovocie; 
kandizovaný ďumbier; konzervovaný ďumbier. 
30 - Sušienky, keksy; čokoládové peny; cereálne tyčinky  
s vysokým obsahom proteínov; cereálne tyčinky; orechy  
v čokoláde; mleté orechy; čokoládové nátierky; čokoládovo-
orieškové nátierky; ovocné cukrovinky. 
31 - Čerstvé lieskové orechy; mandle (ovocie); čerstvé ara-
šidy. 

(540) mynutka 
(550) slovná 
(731) ORPEL, s. r. o., SNP 149/12, 028 01 Trstená, SK;  
(740) PRIELOMEK & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK;  
 
 

(210) 433-2021 
(220) 12.2.2021 

 11 (511) 9, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); na-

hraté počítačové programy; sťahovateľné počítačové pro-
gramy; nástroje na vývoj počítačového softvéru; počítačo-
vé softvérové aplikácie (sťahovateľné); platformy počíta-
čového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; počítačové 
programy na spracovanie údajov; systémy na spracovanie 
údajov; počítačový softvér na správu databáz; softvér pre 
dátovú komunikáciu; elektronické databázy nahraté na po-
čítačových médiách; nahraté nosiče záznamov; elektronic-
ké publikácie (sťahovateľné). 
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; školenia; orga-
nizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích, zábavných a kultúr-
nych podujatí; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie textov (okrem 
reklamných); poradenské a konzultačné služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvé-
ru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
softvéru a hardvéru; počítačové programovanie; poraden-
stvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v ob-
lasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počí-
tačových technológií; poskytovanie informácií o počítačo-
vých technológiách a programovaní prostredníctvom we-
bových stránok; inštalácie počítačového softvéru; údržba 
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvé-
ru; požičiavanie počítačového softvéru; poskytovanie soft-
véru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie počí-
tačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); pos-
kytovanie počítačových technológií prostredníctvom inter-
netu (cloud computing); návrh počítačových systémov; 
analýzy počítačových systémov; zhotovovanie kópií počí-
tačových programov; diaľkové monitorovanie počítačových 
systémov; monitorovanie počítačových systémov na zisťo-
vanie porúch; navrhovanie a vývoj elektronických databáz; 
prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov 
(nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; zálohovanie údajov mimo pra-
coviska; uchovávanie elektronických údajov; poradenstvo 
v oblasti ochrany údajov; poradenstvo v oblasti počítačovej 
bezpečnosti; poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnos-
ti; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných 
technológií. 
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(540) Asseco WÉČKO 
(550) slovná 
(731) Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, 

SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 435-2021 
(220) 12.2.2021 

 11 (511) 9, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); na-

hraté počítačové programy; sťahovateľné počítačové pro-
gramy; nástroje na vývoj počítačového softvéru; počítačo-
vé softvérové aplikácie (sťahovateľné); platformy počíta-
čového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; počítačové 
programy na spracovanie údajov; systémy na spracovanie 
údajov; počítačový softvér na správu databáz; softvér pre 
dátovú komunikáciu; elektronické databázy nahraté na po-
čítačových médiách; nahraté nosiče záznamov; elektronic-
ké publikácie (sťahovateľné). 
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; školenia; orga-
nizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích, zábavných a kultúr-
nych podujatí; online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie textov (okrem 
reklamných); poradenské a konzultačné služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu. 
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvé-
ru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
softvéru a hardvéru; počítačové programovanie; poraden-
stvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v ob-
lasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počí-
tačových technológií; poskytovanie informácií o počítačo-
vých technológiách a programovaní prostredníctvom we-
bových stránok; inštalácie počítačového softvéru; údržba 
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvé-
ru; požičiavanie počítačového softvéru; poskytovanie soft-
véru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie počí-
tačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); pos-
kytovanie počítačových technológií prostredníctvom inter-
netu (cloud computing); návrh počítačových systémov; 
analýzy počítačových systémov; zhotovovanie kópií počí-
tačových programov; diaľkové monitorovanie počítačo-
vých systémov; monitorovanie počítačových systémov na 
zisťovanie porúch; navrhovanie a vývoj elektronických da-
tabáz; prevod (konverzia) počítačových programov alebo 
údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov  
z fyzických médií na elektronické médiá; zálohovanie úda-
jov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; 
poradenstvo v oblasti ochrany údajov; poradenstvo v ob-
lasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti inter-
netovej bezpečnosti; externé poskytovanie služieb v oblasti 
informačných technológií. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna, modrá 
(731) Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, 

SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  

 
 
 

(210) 437-2021 
(220) 12.2.2021 

 11 (511) 5, 9, 35, 44 
(511) 5 - Roztoky na kontaktné šošovky; čistiace prípravky na 

kontaktné šošovky; liečivé prípravky na vyplachovanie očí. 
9 - Okuliare; cvikre; slnečné okuliare; okuliare na športo-
vanie; okuliare proti oslepeniu svetlom; okuliarové šošov-
ky; kontaktné šošovky; korekčné šošovky (optika); šošov-
ky (optika); rámy na okuliare; retiazky na okuliare; retiaz-
ky na cvikre; šnúrky na okuliare; puzdrá na okuliare; puz-
drá na cvikre; puzdrá na kontaktné šošovky; optické sklo; 
výrobky očnej optiky; optické prístroje a nástroje; nástroje 
s okulármi; binokulárne ďalekohľady. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s roztokmi na 
kontaktné šošovky, čistiacimi prípravkami na kontaktné 
šošovky, liečivými prípravkami na vyplachovanie očí, oku-
liarmi, cvikrami, slnečnými okuliarmi, okuliarmi na špor-
tovanie, okuliarmi proti oslepeniu svetlom, okuliarovými 
šošovkami, kontaktnými šošovkami, korekčnými šošov-
kami (optika), šošovkami (optika), rámami na okuliare, re-
tiazkami na okuliare, retiazkami na cvikre, šnúrkami na 
okuliare, puzdrami na okuliare, puzdrami na cvikre, puz-
drami na kontaktné šošovky, optickým sklom, výrobkami 
očnej optiky, optickými prístrojmi a nástrojmi, nástrojmi  
s okulármi, binokulárnymi ďalekohľadmi; obchodné spros- 
tredkovateľské služby s roztokmi na kontaktné šošovky, 
čistiacimi prípravkami na kontaktné šošovky, liečivými 
prípravkami na vyplachovanie očí, okuliarmi, cvikrami, sl-
nečnými okuliarmi, okuliarmi na športovanie, okuliarmi 
proti oslepeniu svetlom, okuliarovými šošovkami, kontakt-
nými šošovkami, korekčnými šošovkami (optika), šošov-
kami (optika), rámami na okuliare, retiazkami na okuliare, 
retiazkami na cvikre, šnúrkami na okuliare, puzdrami na 
okuliare, puzdrami na cvikre, puzdrami na kontaktné šo-
šovky, optickým sklom, výrobkami očnej optiky, optický-
mi prístrojmi a nástrojmi, nástrojmi s okulármi, binokulár-
nymi ďalekohľadmi. 
44 - Služby optikov; lekárske služby; zdravotnícka staros-
tlivosť; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti služieb 
optikov a výrobkov očnej optiky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Modrá, čierna 
(731) Vzorová spoločnosť 11, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratisla-

va, SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 438-2021 
(220) 12.2.2021 

 11 (511) 29, 35, 40 
(511) 29 - Mäso, hydina a zverina; mäsové výťažky; slanina. 

35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 
tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 29 tohto zoznamu; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; obchodné sprostredkova-
teľské služby; reklama; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti. 
40 - Údenie potravín. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, červená, modrá, zlatá 
(731) JINEX, s.r.o., M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina, SK;  
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;  

 
 

(210) 440-2021 
(220) 15.2.2021 

 11 (511) 45 
(511) 45 - Právne služby. 

(540) Hamala & Partners 
(550) slovná 
(731) RH Consulting s.r.o., Čapkova 5, 811 04 Bratislava, SK;  

 
 

(210) 444-2021 
(220) 16.2.2021 

 11 (511) 6, 19, 37 
(511) 6 - Kovové brány. 

19 - Nekovové brány. 
37 - Inštalácia a oprava brán. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) PANTONE Orange 021C, čierna 
(731) LAPORTA s. r. o., Na výhone 671/3, 908 77 Borský Mi-

kuláš, SK; 
(740) Advokátska kancelária Beňová, s.r.o., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 449-2021 
(220) 16.2.2021 

 11 (511) 9, 16, 38, 41 
(511) 9 - Zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; 

telekomunikačné vysielače; pásky na záznam zvuku; nahraté 
počítačové programy; exponované filmy; exponované kine-
matografické filmy; audiovizuálne kompaktné disky; optické 
kompaktné disky; počítačové operačné programy (nahraté); 
počítačový softvér; optické nosiče údajov; prehrávače kom-
paktných diskov; sťahovateľné počítačové programy; nahra-
tý softvér na počítačové hry; DVD prehrávače; sťahovateľné 
zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné 
súbory; sťahovateľné obrazové súbory; počítačové softvéro-
vé aplikácie (sťahovateľné); elektronické interaktívne tabule; 
platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnu-
tie; počítačový softvér na šetriče obrazovky (nahratý alebo 
sťahovateľný). 
16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu ale-
bo lepenky; albumy; obrazy; tlače (rytiny); spisové obaly 
(papiernický tovar); obrazy (maľby) zarámované alebo neza-
rámované; noviny; periodiká; tlačiarenské štočky; obaly (pa-
piernický tovar); fotografie (tlačoviny); grafické reproduk-
cie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačoviny; papiernický 
tovar; blahoprajné pohľadnice; ročenky; kalendáre; ozná- 
menia (papiernický tovar); písacie súpravy (papiernický 
tovar); papierové alebo kartónové vývesné tabule; samo- 
 

lepky (papiernický tovar); kopírovací papier (papiernický 
tovar); hudobné blahoželania (pohľadnice); značkovacie 
perá (papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernic-
ký tovar); tlačené partitúry. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; teletexto-
vé služby; vysielanie káblovej televízie; prenos správ a ob-
razových informácií prostredníctvom počítačov; výzvy 
(rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komuni-
kačnými prostriedkami); komunikácia prostredníctvom op-
tických sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elek-
tronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); 
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos di-
gitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; poskytovanie 
diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); 
rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na objednáv-
ku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov); prenájom 
smartfónov. 
41 - Zábava; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; or-
ganizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; rozhla-
sová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučo-
vanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových na-
hrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia 
filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; varietné predstavenia; služby orchestrov; diva-
delné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predsta-
vení; televízna zábava; prenájom divadelných kulís; vý-
chovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie ko-
lokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; diskotéky (služby); informácie o mož-
nostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie živých vystúpení; premietanie 
kinematografických filmov; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizova-
nie a vedenie tvorivých dielní (výučba); rezervácie vstupe-
niek na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; 
organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); požičiavanie audioprí-
strojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; požičiavanie videokamier; písanie 
textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online poskyto-
vanie počítačových hier (z počítačových sietí); karaoke 
služby; hudobné skladateľské služby; nočné kluby (zába-
va); online poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); nahrávanie videopások; služby agen-
túr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie 
textov; organizovanie a vedenie koncertov; služby diskdžo-
kejov; hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); skladanie piesní; písanie tele-
víznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie ne-
sťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos 
videí (na požiadanie); prenájom umeleckých diel; organi-
zovanie zábavných podujatí, na ktorých sú účastníci oble-
čení v divadelných kostýmoch (cosplay); distribúcia fil-
mov; tvorba videozáznamov na podujatiach; režírovanie 
filmov (okrem reklamných). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bra-

tislava, SK;  
 
 



90 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 6/2021 – SK  dátum vydania: 24.3.2021 
 

(210) 454-2021 
(220) 16.2.2021 

 11 (511) 9, 16, 41, 42 
(511) 9 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné). 

16 - Vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; tla-
čiarenské typy (písmená a číslice); písmená (tlačiarenské ty-
py); tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; zálož-
ky do kníh. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem 
reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie 
kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická 
činnosť); organizovanie a vedenie seminárov; online vydáva-
nie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); prekladateľské 
služby; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); koučova-
nie (školenie); školské služby (vzdelávanie); individuálne 
vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou. 
42 - Tvorba počítačového softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Okálová Mária, Ing., Hargašova 50, 841 06 Bratislava-Zá-

horská Bystrica, SK;  
 
 

(210) 463-2021 
(220) 17.2.2021 

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

  
 

(550) obrazová 
(731) WAJDA a.s., Šteruská 780/27, 922 03 Vrbové, SK;  

 
 

(210) 465-2021 
(220) 17.2.2021 

 11 (511) 29, 31, 32, 35 
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie; ovoc-

né rôsoly, džemy, kompóty; potravinárske oleje a tuky. 
31 - Čerstvé ovocie. 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; 
ovocné džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na vý-
robu nápojov. 
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizá-
cia a obchodná administratíva; kancelárske práce. 
 
 

(540) Čučky 
(550) slovná 
(731) MuVi Trade, s.r.o., Pitelová 161, 966 11 Pitelová, SK;  
(740) Koková Martina, Mgr., Žiar nad Hronom, SK;  

 
 

(210) 466-2021 
(220) 17.2.2021 

 11 (511) 29, 31, 32, 35 
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie; ovoc-

né rôsoly, džemy, kompóty; potravinárske oleje a tuky. 
31 - Čerstvé ovocie. 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; 
ovocné džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na vý-
robu nápojov. 
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizá-
cia a obchodná administratíva; kancelárske práce. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, modrá, hnedá, čierna, biela 
(731) MuVi Trade, s.r.o., Pitelová 161, 966 11 Pitelová, SK;  
(740) Koková Martina, Mgr., Žiar nad Hronom, SK;  

 
 

(210) 467-2021 
(220) 17.2.2021 

 11 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Služby v oblasti vzťahov s médiami; vonkajšia reklama; 

cielený marketing; poradenstvo v oblasti komunikácie (re-
klama); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verej-
nosťou); marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations). 
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; videokonferenčné služby; poskytovanie diskus-
ných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); telekon-
ferenčné služby. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organi-
zovanie predstavení (manažérske služby); online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poraden-
stvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); 
koučovanie (školenie); školské služby (vzdelávanie); orga-
nizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; 
odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how. 

(540) Školy, ktoré menia svet 
(550) slovná 
(731) Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z., Vyšehradská 16, 851 06 

Bratislava, SK;  
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(210) 468-2021 
(220) 17.2.2021 

 11 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Služby v oblasti vzťahov s médiami; vonkajšia reklama; 

cielený marketing; poradenstvo v oblasti komunikácie (re-
klama); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verej-
nosťou); marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations). 
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; videokonferenčné služby; poskytovanie diskus-
ných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); telekon-
ferenčné služby. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); online vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytova-
nie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzde-
lávania); koučovanie (školenie); školské služby (vzdeláva-
nie); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účas-
ťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-
how. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, biela 
(731) Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z., Vyšehradská 16, 851 06 

Bratislava, SK;  
 
 

(210) 469-2021 
(220) 17.2.2021 

 11 (511) 33, 35 
(511) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva; rum; whisky; vodka; 

džin; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholizované prí-
pravky na výrobu nápojov; víno; liehoviny; likéry; destilo-
vané nápoje; koktaily; vopred pripravené miešané alkoho-
lické nápoje (nie s pivom). 
35 - Reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; ob-
chodný manažment, obchodná organizácia a obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 

(540) COMMANDER SADIE 
(550) slovná 
(731) Palírna U Zeleného stromu a.s., Drážďanská 14/84, Krásné 

Březno, 400 07 Ústí nad Labem, CZ;  
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 470-2021 
(220) 17.2.2021 

 11 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Služby v oblasti vzťahov s médiami; vonkajšia reklama; 

cielený marketing, poradenstvo v oblasti komunikácie (re-
klama); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verej-
nosťou); marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations). 
 

 
 

38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; videokonferenčné služby; poskytovanie diskus-
ných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); telekon-
ferenčné služby. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); online vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytova-
nie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzde-
lávania); koučovanie (školenie); školské služby (vzdelá-
vanie); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know- 
-how. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, biela 
(731) Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z., Vyšehradská 16, 851 06 

Bratislava, SK;  
 
 

(210) 472-2021 
(220) 17.2.2021 

 11 (511) 35, 38, 41 
(511) 35 - Služby v oblasti vzťahov s médiami; vonkajšia reklama; 

cielený marketing; poradenstvo v oblasti komunikácie (re-
klama); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verej-
nosťou); marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations). 
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; videokonferenčné služby; poskytovanie diskus-
ných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); telekon-
ferenčné služby. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); online vy-
dávanie elektronických kníh a časopisov; online poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy  
a vzdelávania); koučovanie (školenie); školské služby 
(vzdelávanie); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odo-
vzdávanie know-how. 

(540) Škola, ktorá mení svet 
(550) slovná 
(731) Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z., Vyšehradská 16, 851 06 

Bratislava, SK;  
 
 
 
 



92 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 6/2021 – SK  dátum vydania: 24.3.2021 
 

(210) 474-2021 
(220) 18.2.2021 

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

tratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna čin-
nosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, červená, hnedá, žltá a kráľovská modrá 
(731) Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Brati-

slava, SK;  
 
 

(210) 475-2021 
(220) 18.2.2021 

 11 (511) 5, 9, 11, 40 
(511) 5 - Prípravky na čistenie; fungicídy; germicídy (dezinfekčné 

prípravky); sterilizačné prípravky; dezinfekčné prípravky; 
protiparazitické prípravky; antiseptické prípravky; insekti-
cídy; repelenty na odpudzovanie hmyzu; prípravky proti pa-
razitom. 
9 - Prístroje na rozbor vzduchu; detektory; filtre na dýchacie 
masky; indikátory množstva; nástroje na meranie; ozonizáto-
ry; respirátory na filtráciu vzduchu; dýchacie prístroje (nie 
na umelé dýchanie); sondy na vedecké použitie; sondážne 
zariadenia a stroje. 
11 - Zariadenia na osvieženie vzduchu; filtre do klimatizácií; 
zariadenia na filtrovanie vzduchu; klimatizačné zariadenia; 
baktericídne horáky; ventilátory (klimatizácia); klimatizačné 
prístroje; zariadenia na filtrovanie vody; sterilizátory vody; 
filtre na pitnú vodu; lampy na čistenie vzduchu od baktérií 
(germicídne); ionizátory na úpravu vzduchu a vody; UV- 
-lampy nie na lekárske použitie; zariadenia a stroje na čiste-
nie alebo úpravu vody; ventilátory (časti vetracích zariade-
ní); sterilizátory; sterilizátory vzduchu; elektrické ventilátory 
(stolové); dezinfekčné zariadenia na lekárske použitie. 
40 - Odstraňovanie pachov z ovzdušia; osviežovanie vzdu-
chu; spracovanie odpadu (transformácia); dekontaminácia 
nebezpečných odpadov; prenájom klimatizačných zariade-
ní. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Babic Jan, M. Hattalu 6, 974 01 Banská Bystrica, SK;  

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 476-2021 
(220) 18.2.2021 

 11 (511) 5, 9, 11, 40 
(511) 5 - Prípravky na čistenie; fungicídy; germicídy (dezinfekčné 

prípravky); sterilizačné prípravky; dezinfekčné prípravky; 
protiparazitické prípravky; antiseptické prípravky; insekti-
cídy; repelenty na odpudzovanie hmyzu; prípravky proti pa-
razitom. 
9 - Prístroje na rozbor vzduchu; detektory; filtre na dýchacie 
masky; indikátory množstva; nástroje na meranie; ozonizáto-
ry; respirátory na filtráciu vzduchu; dýchacie prístroje (nie 
na umelé dýchanie); sondy na vedecké použitie; sondážne 
zariadenia a stroje. 
11 - Zariadenia na osvieženie vzduchu; filtre do klimatizácií; 
zariadenia na filtrovanie vzduchu; klimatizačné zariadenia; 
baktericídne horáky; ventilátory (klimatizácia); klimatizačné 
prístroje; zariadenia na filtrovanie vody; sterilizátory vody; 
filtre na pitnú vodu; lampy na čistenie vzduchu od baktérií 
(germicídne); ionizátory na úpravu vzduchu a vody; UV- 
-lampy nie na lekárske použitie; zariadenia a stroje na čiste-
nie alebo úpravu vody; ventilátory (časti vetracích zariade-
ní); sterilizátory; sterilizátory vzduchu; elektrické ventilátory 
(stolové); dezinfekčné zariadenia na lekárske použitie. 
40 - Odstraňovanie pachov z ovzdušia; osviežovanie vzdu-
chu; spracovanie odpadu (transformácia); dekontaminácia 
nebezpečných odpadov; prenájom klimatizačných zariadení. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Babic Jan, M. Hattalu 6, 974 01 Banská Bystrica, SK;  

 
 

(210) 480-2021 
(220) 18.2.2021 

 11 (511) 16, 35, 36, 39, 41, 42 
(511) 16 - Tlačoviny; papier; časopisy; letáky; brožúry; prospekty; 

listový papier; obálky (papiernický tovar); kalendáre; papie-
rové utierky na ruky; papierové servítky; papierové vrec-
kovky; papierové vrecká; papierové absorpčné hárky alebo 
fólie na balenie potravín; papierové obrusy; stolové prestie-
ranie z papiera; toaletný papier; papierové vrecia, vrecká  
a puzdrá na balenie; baliaci papier; plastové baliace materiá-
ly; baliace plastové fólie. 
35 - Maloobchodné služby s cukrovinkami, počítačovým 
softvérom, batériami, šperkami, odevmi, nábytkom, kvetmi, 
ovocím, mäsom, plodmi mora, zeleninou, mliečnymi výrob-
kami, rybami, potravinárskymi olejmi a tukmi, orechmi, hu-
bami, polievkami, vývarmi (bujónmi), hotovými jedlami, 
vajciami, výrobkami z vajec, mliečnymi náhradkami, mäso-
vými výrobkami, polotovarmi, slanými pochutinami, soľou, 
koreninami, ochucovadlami, chuťovými prísadami, cukrom, 
včelími produktami, prírodnými sladidlami, zmrzlinami, ká-
vou, čajom, kakaom a ich náhradkami, spracovanými zrna-
mi, škrobom, pekárskymi prípravkami, droždím, alkoholic-
kými nápojmi, nealkoholickými nápojmi, bicyklami, smart-
fónmi, elektronickými zariadeniami, lahôdkami, potravou  
a krmivom pre zvieratá, stelivom a podstielkou pre zvieratá, 
kozmetikou, kabelkami, hračkami, batožinou, taškami, pe-
ňaženkami, kožou a imitáciou kože, vychádzkovými palica-
mi, doplnkami pre automobily, farbami, trezormi, bytovým 
textilom, pokrývkami hlavy, textíliami, obuvou, toaletnými  
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potrebami, pekárskymi výrobkami, príbormi, kuchynskými 
nožmi, rezacím náradím do kuchyne, ručne ovládaným hy-
gienickým a kozmetickým náradím pre ľudí a zvieratá, 
ručne ovládaným náradím a nástrojmi na opracovanie ma-
teriálov a na konštrukciu, opravy a údržbu, prístrojmi, ná-
strojmi a káblami pre elektrinu, meracími, detekčnými, mo-
nitorovacími a kontrolnými zariadeniami, vakmi, dáždnikmi, 
hrami, pivom a pivovarníckymi výrobkami, tabakom a taba-
kovými výrobkami, zápalkami, kuchynským riadom, potra-
vinami, stolovým riadom, sorbetmi, čokoládou, cukríkmi, 
zákuskami, ohrievačmi, osvetlením, zariadením na prípravu 
potravín, prenosnými počítačmi, počítačovým hardvérom, 
záhradníckymi potrebami, príslušenstvom pre bicykle, mód-
nymi doplnkami, vlasovými výrobkami, kuchynskými spo-
trebičmi, sanitárnymi prípravkami a výrobkami, čistiacimi  
a voňavkárskymi prípravkami, kontajnermi a obalovými vý-
robkami z kovu, zametacími, čistiacimi, umývacími a pra-
cími strojmi, pohotovostnými a záchrannými strojmi, tlačo-
vinami, železiarskym tovarom, výživovými doplnkami, 
športovými potrebami a vybavením, chladničkami, mrazia-
cimi zariadeniami, šijacími potrebami, vyhrievacími zaria-
deniami, dietetickými prípravkami, chladiacimi zariadenia-
mi, šálkami a pohármi, jednorazovými papierovými výrob-
kami, vybavením na varenie potravín, nábytkom, rebríkmi, 
domácimi potrebami na čistenie, kefami, kuchynskými po-
trebami, výrobkami na starostlivosť o odevy a obuv, socha-
mi, figurínami, umeleckými dielami, textilným tovarom, 
časťami odevov, obuvi a pokrývok hlavy; maloobchodné 
služby s cukrovinkami, počítačovým softvérom, batériami, 
šperkami, odevmi, nábytkom, kvetmi, ovocím, mäsom, plod-
mi mora, zeleninou, mliečnymi výrobkami, rybami, jedlými 
olejmi a tukmi, orechmi, hubami, polievkami, vývarmi (bu-
jónmi), hotovými jedlami, vajciami, výrobkami z vajec, 
mliečnymi náhradkami, mäsovými výrobkami, polotovarmi, 
slanými pochutinami, soľou, koreninami, ochucovadlami, 
chuťovými prísadami, cukrom, včelími produktami, prírod-
nými sladidlami, zmrzlinami, kávou, čajom, kakaom a ich ná-
hradkami, spracovanými zrnami, škrobom, pekárskymi príp-
ravkami, droždím, alkoholickými nápojmi, nealkoholic-
kými nápojmi, bicyklami, smartfónmi, elektronickými za-
riadeniami, lahôdkami, potravou a krmivom pre zvieratá, 
stelivom a podstielkou pre zvieratá, kozmetikou, kabelka-
mi, hračkami, batožinou, taškami, peňaženkami, kožou  
a imitáciou kože, vychádzkovými palicami, doplnkami pre 
automobily, farbami, trezormi, bytovým textilom, pokrýv-
kami hlavy, textíliami, obuvou, toaletnými potrebami, pe-
kárskymi výrobkami, príbormi, kuchynskými nožmi, reza-
cím náradím do kuchyne, ručne ovládaným hygienickým  
a kozmetickým náradím pre ľudí a zvieratá, ručne ovláda-
ným náradím a nástrojmi na opracovanie materiálov a na 
konštrukciu, opravy a údržbu, prístrojmi, nástrojmi a káb-
lami pre elektrinu, meracími, detekčnými, monitorovacími 
a kontrolnými zariadeniami, vakmi, dáždnikmi, hrami, pi-
vom a pivovarníckymi výrobkami, tabakom a tabakovými 
výrobkami, zápalkami, kuchynským riadom, potravinami, 
stolovým riadom, sorbetmi, čokoládou, cukríkmi, zákus-
kami, ohrievačmi, osvetlením, zariadením na prípravu po-
travín, prenosnými počítačmi, počítačovým hardvérom, 
záhradníckymi potrebami, príslušenstvom pre bicykle, 
módnymi doplnkami, vlasovými výrobkami, kuchynskými 
spotrebičmi, sanitárnymi prípravkami a výrobkami, čistia-
cimi a voňavkárskymi prípravkami, kontajnermi a obalový-
mi výrobkami z kovu, zametacími, čistiacimi, umývacími  
a pracími strojmi, pohotovostnými a záchrannými strojmi, 
tlačovinami, železiarskym tovarom, výživovými doplnkami, 
športovými potrebami a vybavením, chladničkami, mrazia-
cimi zariadeniami, šijacími potrebami, vyhrievacími zaria-
deniami, dietetickými prípravkami, chladiacimi zariadenia-
mi, šálkami a pohármi, jednorazovými papierovými výrob-
kami, vybavením na varenie potravín, nábytkom, rebríkmi, 
domácimi potrebami na čistenie, kefami, kuchynskými po- 
 

trebami, výrobkami na starostlivosť o odevy a obuv, so-
chami, figurínami, umeleckými dielami, textilným tova-
rom, časťami odevov, obuvi a pokrývok hlavy prostredníc-
tvom internetu; reklama; podpora predaja pre tretie osoby; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie tovarov; prie-
skum trhu; marketing; rozširovanie vzoriek tovarov; orga-
nizovanie a riadenie reklamných a motivačných programov 
pre zákazníkov; kontroly stavu zásob; obchodná správa li-
cencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); poradenstvo 
pri organizovaní obchodnej činnosti aj v oblasti franšízo-
vých konceptov; obchodné poradenstvo pri nákupe tova-
rov; marketingové a obchodné poradenstvo; správa ob-
chodných záležitostí franšízových podnikov; obchodné po-
radenské služby v oblasti prevádzkovania franšízových 
podnikov. 
36 - Finančné služby. 
39 - Doručovacie služby; informácie o skladovaní. 
41 - Vzdelávanie v oblasti maloobchodných služieb a op-
timalizácie podnikania; školenia v oblasti maloobchodných 
služieb a optimalizácie podnikania; vydávanie tlačovín. 
42 - Navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, oranžová, zelená 
(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. 

KG, Metro-Straße 1, 402 35 Düsseldorf, DE;  
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 482-2021 
(220) 18.2.2021 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) MYTOLENTE 
(550) slovná 
(731) Mercury Pharma Group Limited, Capital House, 85 King 

William Street, EC4N 7BL Londýn, GB;  
(740) PRK Partners s.r.o., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 483-2021 
(220) 18.2.2021 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) MYTOBRID 
(550) slovná 
(731) Mercury Pharma Group Limited, Capital House, 85 King 

William Street, EC4N 7BL Londýn, GB;  
(740) PRK Partners s.r.o., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 489-2021 
(220) 19.2.2021 

 11 (511) 18, 20, 25, 28 
(511) 18 - Oblečenie pre zvieratá chované v domácnosti. 

20 - Lôžka pre domáce zvieratá; podušky; bytové zariade-
nie (dekoračné predmety); vankúše; podušky pre domáce 
zvieratá; podložky do ohrádok pre dojčatá; textilné chráni-
če do detských postieľok (nie posteľná bielizeň); dojčenské 
hlavové opierky; dojčenské polohovacie oporné podložky; 
dojčenské polohovacie oporné vankúše. 
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25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; protišmykové pomôcky 
na obuv; pančuchy; spodné časti pančúch; baretky; čiapky; 
pleteniny; nákrčníky; krátke kabátiky; pánska spodná bieli-
zeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; spodná bielizeň; 
kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti odevov); plete-
né šatky; župany; pulóvre; svetre; ponožky; klobúky; pan-
čuškové nohavice; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň 
pohlcujúca pot; detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší 
proti chladu (pokrývky hlavy); nohavice; vrchné ošatenie; 
rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; 
nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; 
sukne; oblečenie pre bábätká; rukavice bez prstov; papuče; 
plážové oblečenie; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; pánska 
spodná bielizeň (slipy); bundy; kúpacie čiapky; plavky (pán-
ske); plavky; plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papie-
rové; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s ka-
pucňou); body (spodná bielizeň); šatky (na krk); tričká; šály 
uviazané pod krkom; nohavicové sukne; pončá; lyžiarske 
rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); 
dámske nohavičky; športové tielka; podbradníky s rukávmi 
okrem papierových; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; pal-
čiaky; šatky (na hlavu). 
28 - Hry, hračky; ozdoby na vianočné stromčeky; hračky pre 
zvieratá chované v domácnosti; spoločenské hry; bábiky; 
karnevalové masky; odevy pre bábiky; ozdoby na vianočné 
stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); kolo-
toče nad detské postieľky; hlavolamy (puzzle); mäkké 
hračky; masky (hračky); hracie deky pre batoľatá; detské 
dečky spojené s plyšovou hračkou. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, tyrkysová(RGB:145;196;196) 
(731) Kiwi Team s. r. o., Firmova 1391/4, 851 10 Bratislava, SK;  

 
 

(210) 490-2021 
(220) 19.2.2021 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; posky-

tovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; roz-
širovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; prenájom reklamných ma-
teriálov; vydávanie reklamných textov; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); podpora predaja pre tretie osoby; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloobchod; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných in-
formácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; online poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; pod-
pora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových 
podujatí. 
41 - Športová činnosť; výchova; vzdelávanie; telesná výchova; 
školenia; vyučovanie; informácie o výchove a vzdelávaní; 
praktický výcvik (ukážky); kurzy telesného cvičenia; školské 
služby (vzdelávanie); online poskytovanie videozáznamov 
(bez možnosti kopírovania); tvorba videozáznamov; tvorba 
telovýchovných videí; tvorba vzdelávacích videí; tvorba 
športových videí. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) červená 
(731) Telocvikári.sk, O.Z., Ipeľská 13, 821 07 Bratislava, SK;  
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 

 
(210) 491-2021 
(220) 21.2.2021 

 11 (511) 6, 19, 20, 22, 35 
(511) 6 - Kovové žalúzie; kovové vonkajšie rolety; kovové pre-

nosné stavby; kovové kostry stavieb; kovové markízy (sta-
vebníctvo); kovové rámiky na sieťky proti hmyzu; kovové 
altánky (stavebné konštrukcie); kovové strechy; kovové 
závesy; kovové lišty; dverové závesy; kovové okenice; ko-
vové strešné krytiny. 
19 - Žalúzie (nekovové); vonkajšie rolety (nekovové, nie 
textilné); nekovové altánky (stavebné konštrukcie); rámové 
konštrukcie (nekovové); okenné sklo (nie na okná automo-
bilov); izolačné sklo pre stavebníctvo; vitrážové okná; ta-
buľové sklo pre stavebníctvo; nekovové voliéry (stavebníc-
tvo); nekovové stavebné panely; nekovové rámiky na sieť-
ky proti hmyzu; stavebné konštrukcie (nekovové); tabuľové 
sklo (stavebný materiál); prenosné stavby (nekovové); neko-
vové striešky (stavebníctvo); netrieštivé sklo; okenné rámy 
(nekovové). 
20 - Interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; roletové val-
ce; rolety z tkaného dreva; interiérové papierové žalúzie; in-
teriérové textilné rolety; plastové kladky na rolety; závesy, 
pánty (nekovové); bytové zariadenie (dekoračné predmety); 
paravány, zásteny (nábytok). 
22 - Plátenné strechy, markízy; plátenné strechy (markízy) 
zo syntetických materiálov; textilné exteriérové rolety; sieť-
ky; siete; povrazy na siete; povrazy na horizontálne žalúzie; 
protiprachové plachty. 
35 - Online poskytovanie obchodného priestoru pre nákup-
cov a predajcov tovarov a služieb; obchodné sprostredkova-
teľské služby; poskytovanie obchodných informácií pro-
stredníctvom webových stránok; marketing; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
subdodávateľské služby (obchodné služby); administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); marketingový prieskum; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informá-
cií; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných ozna-
mov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných 
textov; reklama; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 
tovarov a služieb pre iné podniky). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zelená, biela 
(731) MENT, CORP. s.r.o., Vodná 1138/24, 949 01 Nitra, SK;  

(740) Laca Marek, Mgr., Bratislava, SK;  
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(210) 498-2021 
(220) 22.2.2021 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; knihárske potreby; foto-

grafie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; letá-
ky; brožúry; katalógy; zoznamy; plagáty; tlačené publikácie; 
kalendáre; mapy; pohľadnice; príručky. 
35 - Reklama; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom; vydávanie reklamných textov. 
41 - Vydávanie kníh; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; fotografovanie; organizovanie športových súťa-
ží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
školské služby (vzdelávanie); výchovnozábavné klubové 
služby; organizovanie predstavení (manažérske služby); 
plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie ži-
vých vystúpení; organizovanie športových súťaží. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka, SK;  
(740) Advokátska kancelária Fiľo & Partners s. r. o., Bratislava, 

SK;  
 
 

(210) 501-2021 
(220) 22.2.2021 

 11 (511) 14, 18, 24, 25, 26, 40 
(511) 14 - Amulety (klenotnícke výrobky); strieborný drôt; strie-

borná niť (klenotnícke výrobky); náramky (klenotnícke vý-
robky); retiazky (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenot-
nícke výrobky); retiazky z drahých kovov (klenotnícke vý-
robky); medailóny (klenotnícke výrobky); zlato (surovina 
alebo polotovar); zlaté nite (klenotnícke výrobky); korálky 
(klenotnícke výrobky); polodrahokamy; prstene (klenotnícke 
výrobky); náušnice; striebro (surovina alebo polotovar); ko-
rálky na výrobu šperkov; komponenty šperkov; krabičky na 
šperky; textilné vyšívané náramky (bižutéria). 
18 - Zvieracie kože; surové kože; peňaženky; koža (surovina 
alebo polotovar); imitácie kože; plecniaky; kabelkové rámy; 
kabelky; kožené vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; spolo-
čenské kabelky; koženka. 
24 - Nažehľovacie textílie; textílie imitujúce kožušiny; tex-
tilné materiály; bavlnené textílie; textílie na bielizeň; textilné 
podšívky; elastické textílie; flanel (textílie); flauš (textílie); 
hodvábne tkaniny na tlačové vzory; džersej (pleteniny); ju-
tové textílie; vlnené textílie; ľanové textílie; umelý hodváb 
(textílie); hodvábne textílie; tyl; taft (textílie); pleteniny 
(textílie); bavlnené plátno; textilné etikety; mušelín (textílie). 
25 - Obuv; pančuchy; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na 
ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny; goliere (časti ode-
vov); nákrčníky; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň 
(trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; živôtiky, korzety 
(spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); 
opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; puló-
vre; ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; ko-
žušiny (oblečenie); pančuškové nohavice; korzety; kostýmy, 
obleky; konfekcia (odevy); nohavice; rukavice; hotové pod-
šívky (časti odevov); šatky, šály; pleteniny (oblečenie); ves-
ty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpleto-
vých textílií; sukne; rukavice bez prstov; peleríny; kožušino-
vé kabáty; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; pánska spodná 
bielizeň (slipy); podprsenky; bundy; saká; plavky; topánky; 
čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); 
spodničky; body (spodná bielizeň); šatky (na krk); odevy  
 
 

z imitácií kože; kožené odevy; tričká; turbany; šály uviaza-
né pod krkom; pončá; legínsy; šatové sukne; dámske no-
havičky; kimoná; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; palčia-
ky; latexové odevy; šatky (na hlavu). 
26 - Brošne (doplnky oblečenia); pracky na opasky; mono-
gramy (značky na bielizeň); ozdoby do vlasov; strapce; 
pletené šnúry; čipky, krajky; volány na sukne a šaty. 
40 - Bielenie tkanín; lemovanie alebo obšívanie tkanín; dám-
ske krajčírstvo, šitie; spracovanie kožušín; strihanie látok 
(strihová služba); rytie, gravírovanie; nekrčivá úprava šat-
stva; spracovanie vlny; krajčírstvo; čistiarne a farbiarne 
(služby) farbenie textílií; úprava textílií; úprava tkanín; far-
benie tkanín; vyšívanie; recyklácia odpadu; zostavovanie to-
varov na objednávku (pre tretie osoby); informácie o úprave 
a spracovaní materiálov; prešívanie (stehovanie) textílií; 
spracovanie odpadu (transformácia); úpravy a prešívanie 
oblečenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) drobne s.r.o., Na križovatkách 33, 821 04 Bratislava, SK;  

 
 

(210) 502-2021 
(220) 23.2.2021 

 11 (511) 9 
(511) 9 - Fotoaparáty; okuliare; slnečné okuliare; divadelné okulia-

re; okuliare na športovanie; záchranné vesty; nabíjačky baté-
rií; USB káble; elektrické zvukové a vizuálne prístroje a za-
riadenia; počítačový hardvér; periférne zariadenia počítačov; 
prístroje na čítanie digitálnej hudby; reproduktory, amplió-
ny; slúchadlá; puzdrá na mobilné telefóny; sťahovateľný 
softvér na počítačové hry; herný software pre virtuálnu reali-
tu; aplikácie pre smartfóny; počítačový softvér (nahraté po-
čítačové programy); kazety na videohry; ochranné rukavice; 
ochranné prilby; ochranné masky; gramofónové platne; 
kompaktné disky; digitálne optické disky; digitálne vi-
deozáznamy, sťahovateľné; digitálne záznamové médiá; 
sťahovateľný mediálny obsah; sťahovateľné hudobné súbo-
ry; sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné multime-
diálne súbory; kupóny s možnosťou stiahnutia; kreslené fil-
my; elektronické publikácie (sťahovateľné); nahratý softvér 
na počítačové hry; kinematografické prístroje a zariadenia; 
kódované magnetické karty; váhy; telekomunikačné prístroje 
a zariadenia; elektrické zariadenia proti krádežiam; domáce 
kiná; meracie prístroje a zariadenia; matematické pomôcky; 
snímače teploty vzduchu; komunikačné súpravy okuliarov  
a slúchadiel; röntgenové prístroje (nie na lekárske použitie); 
dekoratívne magnety na chladničku; sťahovateľné mobilné 
darčekové poukážky; počítačové hry o výherné ceny alebo 
kupóny, sťahovateľné; sťahovateľné elektronické peňažen-
ky; rádiofrekvenčné identifikačné štítky (RFID); elektronic-
ké zabezpečovacie prívesky na tovary; štítky s elektronicky 
nahratými alebo kódovanými informáciami; aplikácie na 
streamovanie digitálnych súborov, obrázkov, hudby, zvuku; 
vzdelávací softvér, sťahovateľný; digitálne knihy na stiahnu-
tie z internetu. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, modrá, červená, oranžová 
(731) CJ Corporation, 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR;  
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 506-2021 
(220) 22.2.2021 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; prenájom ne-

hnuteľností; analýzy poistenia; prieskum poistných rizík; 
expertízy poistných rizík a poistných zmlúv; úverové agen-
túry; služby subskripcie (predplácania) poistení; poisťovacia 
činnosť pre odvetvie životného poistenia; sprostredkovanie 
poistenia; činnosť zameraná na predchádzanie škodám (zá-
branná činnosť); poistenie všetkých druhov majetku; poiste-
nie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickými, ale aj 
právnickými osobami; nemocenské pripoistenie; dôchodko-
vé pripoistenie; zdravotné poistenie; finančné riadenie; fi-
nančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné sponzorstvo; 
finančný lízing; finančné záručné služby; kapitálové investí-
cie; ručenie; konzultačné služby v poisťovníctve; finančné 
konzultačné služby; správa nehnuteľností; poistenie proti 
nehodám; poistenie zodpovednosti za environmentálnu ško-
du; finančné oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, ne-
hnuteľnosti); informácie o poistení; uzatváranie poistiek; ak-
tuárske služby (poistno-matematické); poistné poradenstvo 
týkajúce sa poistných rizík; prenájom kancelárskych priesto-
rov; finančné riadenie; správcovstvo majetku (pre tretie 
osoby); uzatváranie poistných zmlúv proti veľkým priemy-
selným rizikám; organizovanie dobročinných zbierok; or-
ganizovanie zbierok; zriaďovanie fondov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna 
(731) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SK;  
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 508-2021 
(220) 22.2.2021 

 11 (511) 16, 25, 35, 36, 41 
(511) 16 - Fotografie; papier a lepenka; papiernický tovar, písacie 

a kancelárske potreby (okrem nábytku);plastové fólie a vrec-
ká na balenie; tlačoviny; učebné a vyučovacie pomôcky; pa-
pier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; zošívačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; 
tlače (rytiny); orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj  
 

 neelektrické);spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; 
noviny; periodiká; zaraďovače, šanóny (na voľné listy); gu-
mené pásky na kancelárske použitie; podložky pod pivové 
poháre; lístky; skicáre; útržkové bloky; brožúry; zošity; 
poznámkové zošity; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov  
a zariadení; kartón, lepenka; katalógy; zoraďovače (kance-
lárske potreby); knihy; obaly (papiernický tovar); obálky 
(papiernický tovar);písacie potreby; šablóny (kancelárske 
potreby);časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadnice; tlačoviny; 
tlačené publikácie; príručky; listový papier; brožované kni-
hy; papierové vreckovky; školské tabule; perá (kancelárske 
potreby);časopisy (periodiká);papierové alebo plastové vre-
cia, vrecká a puzdrá na balenie; záložky do kníh; blahoprajné 
pohľadnice; ročenky; kalendáre; papierové alebo lepenkové 
krabice; stojany na perá a ceruzky; oznámenia (papiernický 
tovar);písacie súpravy (papiernický tovar);obaly na súpravy 
písacích potrieb; papierové alebo lepenkové pútače; papiero-
vé alebo lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vý-
vesné tabule; letáky; tlačené poukážky; papierové stolové 
vlajky; menovky (kancelárske potreby);obaly na knihy. 
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; baretky; čiapky; goliere 
(časti odevov); nákrčníky; krátke kabátiky; priliehavé čiap-
ky; šilty; opasky (časti odevov); župany; ponožky; košele; 
košele s krátkym rukávom; odevy; snímateľné goliere; kos-
týmy, obleky; kravaty; motýliky; vrchné ošatenie; rukavice; 
šatky, šály; šerpy; vesty; športové tričká, dresy; zástery; pa-
puče; vrecká na odevy; šatky (na krk); tričká; vreckovky do 
saka; šilty (pokrývky hlavy);športové tielka; vyšívané odevy; 
pokrývky hlavy; šatky (na hlavu); masky na spanie; chrániče 
uší proti chladu (pokrývky hlavy). 
35 - Kancelárske práce; obchodný manažment; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných ozna-
mov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie 
výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia 
účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; obchodná administratíva; personálne poradenstvo; 
poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; 
obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie 
reklamných textov; reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; prepisovanie správ (kancelárske práce); poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; správa počítačových 
súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava miezd  
a výplatných listín; vypracovávanie daňových priznaní; spra-
covanie textov; spracovanie textov online; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služby); fak-
turácie; písanie reklamných textov; tvorba reklamných fil-
mov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských kontaktných informácií; obchodné sprostredkova-
teľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; aktualizácia a údržba údajov v počí-
tačových databázach; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; podávanie daňových 
priznaní; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); písanie 
textov scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej ko-
munikácie a údajov; finančné a účtovné audity; cielený mar-
keting; vonkajšia reklama; marketing v rámci vydávania 
softvéru; služby v oblasti vzťahov s médiami; komerčné lo-
bistické služby; reklama formou ďakovných listov; poraden-
stvo v oblasti kvality vedenia účtovníctva (účtovné poraden-
stvo). 
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36 - Daňové odhady (služby); finančné a daňové ohodnoco-
vanie (finančné služby); finančné riadenie; finančné analýzy; 
finančné poradenstvo; finančné informácie; služby v oblasti 
vyplácania dôchodkov; likvidácia podnikov (finančné služ-
by); poradenstvo v oblasti splácania dlhov; poskytovanie fi-
nančných informácií prostredníctvom webových stránok; fi-
nančné poradenstvo v oblasti finančnej gramotnosti; finanč-
né poradenstvo v oblasti finančného riadenia; poskytovanie 
zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej 
karty; finančné odhady pri odpovediach na verejné súťaže; 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníc-
tvo, nehnuteľnosti); správcovstvo majetku (pre tretie osoby); 
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančný vý-
skum. 
41 - Vzdelávanie; športová a kultúrna činnosť; zábava; aka-
démie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; po-
skytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; vzdelávanie; 
vydávanie kníh; výchovnozábavné klubové služby; organi-
zovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o vý-
chove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická 
činnosť); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie sympózií; organizovanie plesov; onli-
ne vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); orga-
nizovanie a vedenie koncertov; koučovanie (školenie); škol-
ské služby (vzdelávanie); online poskytovanie videozázna-
mov (bez možnosti kopírovania); tvorba videozáznamov na 
podujatiach; individuálne vyučovanie; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia 
zamerané na odovzdávanie know-how. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela, červená 
(731) ProFuturion accounting s.r.o., Betliarska 22, 851 07 Brati-

slava, SK;  
(740) JUDr. Soňa Surmová, LL.M., advokát, Prešov, SK;  

 
 

(210) 509-2021 
(220) 23.2.2021 

 11 (511) 3, 5, 10, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky. 

5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie. 
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prí-
stroje a nástroje. 
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potreby; fotogra-
fie; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem 
nábytku);lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domác-
nosť; kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov; 
štetce; učebné a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrec-
ká na balenie; typy (tlačové písmo), štočky. 
18 - Koža a koženka; kožušiny, surové kože; kufre a cestov-
né tašky; dáždniky a slnečníky. 
 
 

25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná adminis-
tratíva; kancelárske práce. 
38 - Telekomunikačné služby. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie 
ciest. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov; recyklácia odpadu; 
čistenie vzduchu a úprava vody; tlač, tlačenie; konzervova-
nie potravín a nápojov. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna čin-
nosť. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci vý-
skum a projektovanie; priemyselné analýzy, priemyselný vý-
skum a priemyselné dizajnérstvo; kontroly kvality a overo-
vanie; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvé-
ru. 
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hy-
gienu a krásu ľudí alebo zvierat. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela 
(731) ZDRAVÝ ŽIVOT HEALTH, a. s., Nábrežná 5, 971 01 Prie-

vidza, SK;  
(740) RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 510-2021 
(220) 23.2.2021 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklama. 

41 - Športová a kultúrna činnosť; zábava; tvorba rozhlaso-
vých a televíznych programov. 

(540) 

  
 

(550) priestorová 
(591) žltohnedá 
(731) Krištáľové krídlo s.r.o., Strmý vršok 129, 841 06 Bratisla-

va-Záhorská Bystrica, SK;  
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(210) 512-2021 
(220) 23.2.2021 

 11 (511) 12 
(511) 12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vo vzduchu, 

po vode alebo po koľajniciach; elektromobily; dvojstopové 
kolobežky s gyroskopickým systémom; bicyklové rámy; 
bicyklové motory; motory do pozemných vozidiel; elek-
trické bicykle; kolobežky; skútre; motorové invalidné vo-
zíky; motocyklové rámy; kolesá na bicykle; automobilové 
brzdové kotúče; karosérie dopravných prostriedkov; golfo-
vé vozidlá; jednokolky s gyroskopickým systémom; moto-
cykle; prevodovky do pozemných vozidiel; bicykle; loko-
motívy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) ottobike Co., Ltd., 6F., No.258, Nanyang St., Xizhi Dist., 

221 54 New Taipei City, TH;  
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 513-2021 
(220) 23.2.2021 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Minerálne vody (nápoje); nealkoholické nápoje; siru-

py na výrobu nápojov; nealkoholické prípravky na výrobu 
nápojov. 

(540) 

  
 

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

 
 

(210) 515-2021 
(220) 24.2.2021 

 11 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholizované prí-

pravky na výrobu nápojov. 

(540) VlaVel 
(550) slovná 
(731) Šimonovič Daniel, Ing., Bratislavská 22, 900 01 Modra, SK;  
(740) Advokátska kancelária M2 Legal s.r.o., Martin, SK;  

 
 

(210) 518-2021 
(220) 24.2.2021 

 11 (511) 29 
(511) 29 - Mliečne výrobky; syry; tukové nátierky na chlieb. 

(540) Encián 
(550) slovná 
(731) Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, 

SK;  
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bys-

trica, SK;  
 
 
 

(210) 520-2021 
(220) 24.2.2021 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami pros-

tredníctvom internetu; maloobchodné služby s čistiacimi 
prípravkami prostredníctvom internetu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, oranžová, biela 
(731) Palma a.s., Račianska 66, 836 04 Bratislava, SK;  
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK;  
 
 

(210) 522-2021 
(220) 24.2.2021 

 11 (511) 26, 27, 28 
(511) 26 - Umelé kvety; umelé rastliny okrem vianočných strom-

čekov; umelé girlandy; umelé vianočné girlandy; umelé via-
nočné vence. 
27 - Umelé trávniky. 
28 - Umelé vianočné stromčeky. 

(540) HK Green 
(550) slovná 
(731) LUCULLUS s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, SK;  

 
 

(210) 524-2021 
(220) 25.2.2021 

 11 (511) 16, 35, 39 
(511) 16 - Pečiatky; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 

alebo lepenky; albumy; obrazy; spisové obaly (papiernicky 
tovar); obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; ce-
ruzky; noviny; periodiká; atlasy; šanóny (na voľné listy); 
skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; 
zošity; poznámkové zošity; mapy; tuby z kartónu; katalógy; 
obaly na doklady; knihy; grafické vzory (tlačoviny); obálky 
(papiernicky tovar); baliaci papier; písacie potreby; fotogra-
fie (tlačoviny); knihárske textílie; šablóny (kancelárske po-
treby); geografické mapy; zemské glóbusy; grafické repro-
dukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; tlačené publikácie; 
listový papier; papierové obrusy; knihárske záložky do kníh; 
papiernický tovar; puzdrá na šablóny; baliace plastové fólie; 
stojany na fotografie; nákresy; plniace perá; prospekty; kni-
hárske potreby; perá (kancelárske potreby); časopisy (perio-
diká); papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na 
balenie; školské potreby (papiernický tovar); blahoprajné 
pohľadnice; papierové podložky na stôl (anglické prestiera-
nie); podložky na písanie; ročenky; kalendáre; samolepky 
pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové alebo 
lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové prepravné 
obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; oznámenia 
(papiernicky tovar); papierové zástavy; papierové servítky; 
papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; papierové 
alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové 
pútače; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samo-
lepky (papiernicky tovar); tabule na zapichovanie oznamov; 
značkovacie perá (papiernicky tovar); letáky; obálky na do-
kumenty (papiernicky tovar); papierové stolové vlajky; pa-
pierové trojcípe vlajočky. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; reklamné pla-
gátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom;  
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rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organi-
zovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširova-
nie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodné odhady; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklam-
ných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
televízna reklama; predvádzanie tovaru; marketingový prie-
skum; správa počítačových súborov; odborné obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum 
verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; spracovanie 
textov; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové re-
klamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov  
a služieb; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; vyhľadávanie sponzorov; marketing; telemarketingo-
vé služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľa-
dávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni 
sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný ma-
nažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjed-
návanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie oso-
by; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; 
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie re-
klamných nápadov; prenájom bilbordov; indexovanie webo-
vých stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa spo-
trebiteľských vernostných programov; záznamy písomnej 
komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v re-
gistroch; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné 
alebo reklamné účely; dohodovanie obchodných zmlúv pre 
tretie osoby. 
39 - Dovoz; doprava; doručovanie balíkov; balenie tovarov; 
vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie; 
sprostredkovanie dopravy; informácie o skladovaní; infor-
mácie o možnostiach dopravy; distribúcia tovarov na do-
bierku; balenie darčekov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) AssurePLUS assistance & service s.r.o., Nábrežie A. Kme-

ťa 155/30, 971 01 Prievidza, SK;  
(740) ROHUTNÝ&Spol., s.r.o., Viničné, SK;  

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 537-2021 
(220) 25.2.2021 

 11 (511) 3, 8, 21, 44 
(511) 3 - Lepidlá na lepenie umelých vlasov; kamene na zjemňo-

vanie (pokožky); brúsivá (prípravky); prípravky na ostre-
nie; leštiaca červeň; mydlá; badiánová esencia; kozmetické 
prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie; rúže; vatové tyčin-
ky na kozmetické použitie; skrášľovacie masky (kozmetic-
ké prípravky); bieliace krémy na pokožku; laky na nechty; 
prípravky na líčenie; umelé mihalnice; kozmetické prí-
pravky na mihalnice; leštiace prípravky; leštiace a hladiace 
prípravky; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; va-
ta na kozmetické použitie; čistiaca krieda; kozmetické ce-
ruzky; leštiace krémy; kozmetické krémy; odmasťovacie 
prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); odličo-
vacie prípravky; prípravky na odstránenie lakov; odfarbo-
vače; odlakovače; voňavky; toaletné vody; šmirgľový pa-
pier; depilačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný 
vosk; éterické esencie; esenciálne (éterické) oleje; líčidlá; 
čistiace prípravky; vazelína na kozmetické použitie; tuky 
na kozmetické použitie; peroxid vodíka na kozmetické po-
užitie; oleje na kozmetické použitie; čistiace oleje; voňav-
kárske oleje; oleje na toaletné použitie; kozmetické pleťo-
vé vody; čistiace toaletné mlieka; toaletné prípravky; koz-
metické prípravky na obočie; šampóny; parfumy; umelé 
nechty; prípravky na ošetrovanie nechtov; leštiaci papier; 
sklený (brúsny) papier; kozmetické prípravky na starostli-
vosť o pleť; pomády na kozmetické použitie; púder (koz-
metika); mastencový prášok (toaletný púder); kozmetické 
farby; bieliace prípravky na kozmetické použitie; kozme-
tické lepidlá; prípravky na suché čistenie; prípravky z aloy 
pravej na kozmetické použitie; balzamy (nie na lekárske po-
užitie); ozdobné nálepky na nechty; obrúsky napustené odli-
čovacími prípravkami; kolagénové prípravky na kozmetické 
použitie; fytokozmetické prípravky; bylinkové výťažky na 
kozmetické použitie; odlakovače na nechty. 
8 - Klieštiky; pedikúrové súpravy; pinzety; elektrické pilníky 
na nechty; leštičky na nechty (elektrické alebo neelektrické); 
kliešte na nechty (elektrické alebo neelektrické); brúsne ko-
túče; pilníky (nástroje); manikúrové súpravy; elektrické ma-
nikúrové súpravy; šmirgľové pilníky; papierové pilníky na 
nechty. 
21 - Kefky na nechty; handry na čistenie; kozmetické po-
môcky; špáradlá; tašky alebo kufríky na toaletné potreby; to-
aletné pomôcky; rukavice na leštenie; abrazívne špongie na 
pokožku; kozmetické špachtle; špongie na nanášanie lí-
čidiel; kozmetické štetce; handričky na leštenie. 
44 - Salóny krásy; kadernícke salóny; manikúra; služby vi-
zážistov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zlatá, biela, ružová 
(731) Kriššáková Zuzana, Mgr., Pod lesom 1959/22a, 060 01 

Kežmarok, SK;  
(740) Hrebeňár Mário, JUDr., Žilina, SK;  
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(210) 539-2021 
(220) 25.2.2021 

 11 (511) 3, 5, 29, 34 
(511) 3 - Mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na hole-

nie; ústne vody (nie na lekárske použitie); prípravky na líče-
nie; vlasové vody; kozmetické prípravky na mihalnice; ko-
línske vody; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; 
kozmetické krémy; krémy na kožu; odmasťovacie prípravky 
(nie na použitie vo výrobnom procese); odličovacie príprav-
ky; prípravky na čistenie zubov; voňavky; toaletné vody; ka-
didlo; éterické esencie; esenciálne (éterické) oleje; esenciál-
ne oleje; výťažky z kvetov (parfuméria); líčidlá; čistiace prí-
pravky; základné zložky kvetinových parfumov; vydymova-
cie prípravky (parfumy); cukrárske aromatické prísady 
(esenciálne oleje); tuky na kozmetické použitie; oleje na 
kozmetické použitie; čistiace oleje; voňavkárske oleje; oleje 
na toaletné použitie; kozmetické pleťové vody; čistiace toa-
letné mlieka; pracie prostriedky; toaletné prípravky; šampó-
ny; parfumy; voňavkárske výrobky; kozmetické prípravky 
na starostlivosť o pleť; mydlá proti poteniu nôh; pemza; po-
mády na kozmetické použitie; mejkapové púdre; prípravky 
na holenie; dezodoračné mydlá; terpény (esenciálne oleje); 
antiperspiranty (kozmetické výrobky); mydlá proti poteniu; 
kozmetické prípravky na opaľovanie; aromatické látky 
(esenciálne oleje); aromatické prísady do nápojov (esenciál-
ne oleje); soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; dezodoran-
ty (parfuméria); ozdobné kozmetické obtlačky; adstringentné 
prípravky na kozmetické použitie; bieliace prípravky na 
kozmetické použitie; vody po holení; voňavé zmesi; spreje 
na osvieženie dychu; gély na bielenie zubov; osviežovače 
dychu; umývacie prípravky na osobnú hygienu (deodoran-
ty); prípravky z aloy pravej na kozmetické použitie; masážne 
gély (nie na lekárske použitie); lesky na pery; balzamy (nie 
na lekárske použitie); suché šampóny; ochranné prípravky 
na opaľovanie; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použi-
tie); vlasové kondicionéry; potravinárske aromatické prísady 
(esenciálne oleje); fytokozmetické prípravky; neliečivé umý-
vacie prípravky na osobnú hygienu; bylinkové výťažky na 
kozmetické použitie; šampóny pre zvieratá (neliečivé hygie-
nické prípravky); očné výplachové roztoky, nie na lekárske 
použitie; vaginálne výplachové roztoky na osobnú hygienu 
alebo dezodoráciu; masážne sviečky na kozmetické použitie; 
kozmetické prípravky pre deti; hygienické prípravky na 
osvieženie dychu; micelárna voda; zubné pasty. 
5 - Antiseptické prípravky; terapeutické prípravky do kúpe-
ľa; balzamy na lekárske použitie; liečivé cukríky; liekové 
kapsuly; farmaceutické prípravky; chemickofarmaceutické 
prípravky; netabakové cigarety na lekárske použitie; vitamí-
nové prípravky; farmaceutické prípravky na spáleniny od 
slnka; prípravky na uľahčenie prerezávania zubov; pro-
striedky na prečistenie tráviaceho ústrojenstva; dezinfekčné 
prípravky na hygienické použitie; drogy na lekárske použi-
tie; tinktúry (farmaceutické prípravky); liečivé čaje; tuky na 
lekárske použitie; tuky na zverolekárske použitie; oleje na 
lekárske použitie; liečivé rastliny; roztoky na farmaceutické 
použitie; tekuté masti (linimenty); masti na lekárske použi-
tie; tinktúry na lekárske použitie; séra; pastilky na farmaceu-
tické použitie; roztoky na veterinárne použitie; masti na far-
maceutické použitie; farmaceutické prípravky na ošetrovanie 
pokožky; bylinkové čaje na lekárske použitie; farmaceutické 
prípravky proti lupinám; posilňujúce prípravky (toniká); zve-
rolekárske prípravky; biologické prípravky na lekárske po- 
užitie; liečivé nápoje; byliny na fajčenie na lekárske použi-
tie; ústne vody na lekárske použitie; výživové doplnky; po-
mocné látky (adjuvanciá) na lekárske použitie; prípravky na 
intímnu hygienu na lekárske použitie; výživové doplnky pre 
zvieratá; prípravky na liečbu akné; rastlinné výťažky na far-
maceutické použitie; farmaceutiká; fytoterapeutické príprav-
ky na lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske po- 
 
 
 

užitie; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeu-
tické a lekárske použitie; antibakteriálne mydlá; antibakte- 
riálne tekuté mydlá; vody po holení s liečivými účinkami; 
šampóny s liečivými účinkami; toaletné prípravky s liečivý-
mi účinkami; vlasové vody s liečivými účinkami; potravino-
vé doplnky s kozmetickými účinkami; liečivé zubné pasty; 
masážne gély na lekárske použitie; konope na lekárske pou-
žitie; marihuana na lekárske použitie. 
29 - Potravinárske oleje; tukové substancie na výrobu pokr-
mových tukov; kokosový tuk; potravinársky kokosový olej; 
aloa pravá (potraviny); potravinársky extra panenský olivový 
olej. 
34 - Byliny na fajčenie; elektronické cigarety; kvapalné ni-
kotínové náplne do elektronických cigariet; ústne vaporizéry 
pre fajčiarov; aromatické prísady do tabaku (okrem esen-
ciálnych olejov); aromatické prísady do náplní elektronic-
kých cigariet (okrem esenciálnych olejov). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zelená 
(731) CANNA s.r.o., Mlynské Nivy 8, 811 09 Bratislava, SK;  

 
 

(210) 540-2021 
(220) 25.2.2021 

 11 (511) 30, 43 
(511) 30 - Pečivo (rožky); pizza. 

43 - Samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; reš-
taurácie (jedálne); bufety (rýchle občerstvenie). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Matyšák Peter, Mgr., EMBA, Komenského 10, 040 01 Ko-

šice, SK;  
(740) Matyšák Dávid, JUDr., EMBA, LL.M, Košice, SK;  
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(210) 544-2021 
(220) 26.2.2021 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Konfekcia (odevy); tričká; čiapky; košele; odevy; bundy. 
(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Pilek Matúš, Ing., M. R. Štefánika 211/1, 940 01 Nové Zám-

ky, SK;  
 
 

(210) 566-2021 
(220) 26.2.2021 

 11 (511) 5, 30 
(511) 5 - Propolisové výživové doplnky; výživové prípravky s lie-

čivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie. 
30 - Med. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna a žltá 
(731) Šurin Matúš, Mgr., Vyšná Olšava 22, 090 32 Vyšná Olša-

va, SK;  
(740) Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o., Prešov, SK;  

 
 

(210) 571-2021 
(220) 26.2.2021 

 11 (511) 5, 30 
(511) 5 - Propolisové výživové doplnky; výživové prípravky s lie-

čivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie. 
30 - Med. 

(540) Včelia Alchýmia 
(550) slovná 
(731) Šurin Matúš, Mgr., Vyšná Olšava 22, 090 32 Vyšná Olša-

va, SK;  
(740) Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o., Prešov, SK;  

 
 

(210) 573-2021 
(220) 26.2.2021 

 11 (511) 33, 43, 44 
(511) 33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholizované prí-

pravky na výrobu nápojov; alkoholické výťažky z ovocia; 
horké likéry; aperitívy*; destilované nápoje; digestíva (likéry 
a liehoviny); víno; džin; likéry; medovina; liehoviny; bran-
dy, vínovica; vodnár (matolinové víno); whisky; alkoholické 
nápoje s ovocím; alkoholické nápoje z ryže; rum; vodka; vo-
pred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); 
obilninové destilované alkoholické nápoje. 
43 - Stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov 
na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; 
reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; 
rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); požičiavanie  
 
 

 
stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom pred-
náškových sál; ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; zdo-
benie jedál; informácie a poradenstvo pri príprave jedál; 
služby osobných kuchárov. 
44 - Vinohradníctvo a vinárstvo; poradenstvo v oblasti vino-
hradníctva a vinárstva; poradenstvo v oblasti stravovania  
a výživy. 

(540) One More 
(550) slovná 
(731) One More, s. r. o., Priehradná 11, 821 07 Bratislava, SK;  
(740) BBH advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 575-2021 
(220) 27.2.2021 

 11 (511) 12 
(511) 12 - Drony vybavené kamerou; civilné drony. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová, červená 
(731) Farkaš Róbert, Hálova, 851 01 Bratislava, SK;  
(740) JUDr. PhDr. Silvester Danóczy, PhD., advokát, s. r. o., Nit-

ra, SK;  
 
 

(210) 585-2021 
(220) 1.3.2021 

 11 (511) 3, 8, 35, 41, 42, 44 
(511) 3 - Rúže; laky na nechty; prípravky na líčenie; kozmetické 

taštičky; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; odli-
čovacie prípravky; voňavky; toaletné vody; líčidlá; oleje na 
kozmetické použitie; oleje na toaletné použitie; toaletné 
prípravky; parfumy; kozmetické prípravky na starostlivosť 
o pleť; kozmetické lepidlá; lesky na pery; balzamy (nie na 
lekárske použitie); obrúsky napustené odličovacími prí-
pravkami; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygie-
nu; bylinkové výťažky na kozmetické použitie. 
8 - Kliešte na kučeravenie vlasov; kliešte na nechty; pedi-
kúrové súpravy; pilníky na nechty; britvy, holiace strojče-
ky (elektrické aj neelektrické); nožnice; pinzety; leštičky 
na nechty (elektrické alebo neelektrické); nožnice na striha-
nie vlasov (elektrické alebo neelektrické); kliešte na nechty 
(elektrické alebo neelektrické); manikúrové súpravy; depi-
lačné strojčeky (elektrické alebo neelektrické); klieštiky na 
očné riasy; laserové depilačné prístroje (nie na iné lekárske 
použitie). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triede 3 a 8 tohto zoznamu; predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora preda-
ja pre tretie osoby; subdodávateľské služby (obchodné služ-
by). 
41 - Vzdelávanie; školenia; koučovanie (školenie). 
42 - Výskum a vývoj v oblasti kozmetiky; výskum a vývoj 
nových výrobkov (pre zákazníkov). 
44 - Salóny krásy; služby vizážistov. 

(540) FRAELA 
(550) slovná 
(731) Priruz s.r.o., Ľubovnianska 3157/16, 851 07 Bratislava, SK;  
(740) BRICHTA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;  
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(210) 588-2021 
(220) 1.3.2021 

 11 (511) 32, 33, 40, 44 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické šumivé nápoje; 

nealkoholické vínne mušty; nealkoholické nápoje z muštov; 
hroznová šťava; nealkoholické výťažky z hroznových muš-
tov; nealkoholické sekty. 
33 - Alkoholické nápoje; víno; šumivé vína; sekty. 
40 - Lisovanie ovocia; spracovanie hrozna a vína; výroba 
vína pre tretie osoby. 
44 - Vinohradníctvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o., č.p. 400, 687 63 Borši-

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

 
 

(210) 617-2021 
(220) 2.3.2021 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie a ve-

denie tvorivých dielní (výučba); individuálne vyučovanie. 

(540) EASTWOOD ENGLISH 
(550) slovná 
(731) Damian James Eastwood, Pernek 354, 900 53 Pernek, SK;  
(740) Malik Marek, Bratislava, SK;  
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
1734-2018 254555 
2057-2018 254556 
2351-2018 254557 
2521-2018 254558 
2583-2018 254559 
2586-2018 254560 
2595-2018 254561 
2601-2018 254562 
2606-2018 254563 
  893-2020 254564 
  904-2020 254565 
1036-2020 254566 
1088-2020 254567 
1333-2020 254568 
1347-2020 254569 
1426-2020 254570 
1447-2020 254571 
1470-2020 254572 
1471-2020 254573 
1495-2020 254574 
1502-2020 254575 
1507-2020 254576 
1513-2020 254577 
1552-2020 254494 
1558-2020 254578 
1559-2020 254493 
1605-2020 254579 
1615-2020 254580 
1641-2020 254581 
1665-2020 254582 
1678-2020 254583 
1680-2020 254584 
1724-2020 254585 
1726-2020 254586 
1733-2020 254587 
1738-2020 254588 
1739-2020 254589 
1740-2020 254590 
1744-2020 254591 
1750-2020 254592 
1771-2020 254593 
1784-2020 254594 
1786-2020 254595 
1805-2020 254596 
1810-2020 254597 
1811-2020 254598 
1831-2020 254599 
1875-2020 254719 
1888-2020 254600 
1892-2020 254601 
1893-2020 254602 
1896-2020 254603 
1916-2020 254604 
1935-2020 254605 
1950-2020 254606 
1972-2020 254607 

1995-2020 254608 
2017-2020 254609 
2019-2020 254610 
2023-2020 254611 
2043-2020 254612 
2045-2020 254613 
2049-2020 254614 
2064-2020 254615 
2065-2020 254616 
2067-2020 254617 
2072-2020 254662 
2083-2020 254618 
2091-2020 254619 
2100-2020 254620 
2106-2020 254621 
2116-2020 254663 
2117-2020 254622 
2119-2020 254623 
2140-2020 254624 
2149-2020 254625 
2162-2020 254626 
2171-2020 254627 
2180-2020 254628 
2182-2020 254629 
2205-2020 254630 
2206-2020 254631 
2211-2020 254632 
2212-2020 254633 
2213-2020 254634 
2218-2020 254635 
2229-2020 254636 
2238-2020 254637 
2241-2020 254638 
2248-2020 254639 
2249-2020 254640 
2254-2020 254641 
2255-2020 254642 
2257-2020 254643 
2259-2020 254644 
2262-2020 254645 
2263-2020 254646 
2288-2020 254647 
2289-2020 254648 
2297-2020 254649 
2298-2020 254650 
2302-2020 254651 
2314-2020 254652 
2316-2020 254653 
2317-2020 254655 
2318-2020 254657 
2320-2020 254656 
2323-2020 254654 
2325-2020 254658 
2326-2020 254659 
2335-2020 254660 
2337-2020 254661 

2338-2020 254498 
2339-2020 254499 
2340-2020 254500 
2341-2020 254502 
2342-2020 254503 
2343-2020 254504 
2346-2020 254505 
2348-2020 254501 
2351-2020 254506 
2352-2020 254507 
2354-2020 254531 
2355-2020 254508 
2356-2020 254509 
2359-2020 254510 
2360-2020 254511 
2367-2020 254512 
2370-2020 254513 
2371-2020 254514 
2373-2020 254515 
2375-2020 254516 
2378-2020 254517 
2380-2020 254518 
2382-2020 254519 
2383-2020 254520 
2386-2020 254529 
2387-2020 254521 
2388-2020 254522 
2389-2020 254523 
2390-2020 254524 
2391-2020 254525 
2395-2020 254530 
2398-2020 254526 
2399-2020 254527 
2402-2020 254528 
2404-2020 254532 
2405-2020 254533 
2406-2020 254534 
2407-2020 254535 
2408-2020 254536 
2409-2020 254537 
2410-2020 254548 
2412-2020 254549 
2413-2020 254538 
2416-2020 254539 
2417-2020 254547 
2419-2020 254540 
2420-2020 254541 
2421-2020 254542 
2423-2020 254543 
2424-2020 254544 
2425-2020 254545 
2426-2020 254546 
2427-2020 254550 
2428-2020 254551 
2429-2020 254552 
2430-2020 254664 

2431-2020 254665 
2432-2020 254666 
2433-2020 254667 
2436-2020 254668 
2438-2020 254669 
2440-2020 254670 
2441-2020 254671 
2450-2020 254672 
2453-2020 254673 
2456-2020 254674 
2460-2020 254675 
2463-2020 254676 
2465-2020 254678 
2468-2020 254679 
2473-2020 254680 
2474-2020 254681 
2476-2020 254682 
2477-2020 254683 
2479-2020 254684 
2480-2020 254685 
2481-2020 254686 
2486-2020 254687 
2487-2020 254688 
2489-2020 254690 
2490-2020 254689 
2506-2020 254691 
2507-2020 254692 
2513-2020 254693 
2514-2020 254694 
2516-2020 254695 
2517-2020 254696 
2518-2020 254697 
2519-2020 254698 
2528-2020 254699 
2530-2020 254700 
2534-2020 254702 
2542-2020 254701 
2545-2020 254703 
2546-2020 254704 
2554-2020 254705 
2555-2020 254706 
2560-2020 254709 
2561-2020 254707 
2562-2020 254708 
2568-2020 254710 
2582-2020 254711 
2584-2020 254712 
2586-2020 254713 
2587-2020 254714 
2602-2020 254715 
2603-2020 254716 
2606-2020 254717 
2615-2020 254718 
2616-2020 254677 
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(111) 254493 
(151) 2.3.2021 
(180) 15.7.2030 
(210) 1559-2020 
(220) 15.7.2020 
(442) 3.9.2020 
(732) Trabelssie George, Ing., B.S. Timravy 950, 010 08 Žilina, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, s.r.o., Žilina, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 2.3.2021 
 
 

(111) 254494 
(151) 2.3.2021 
(180) 14.7.2030 
(210) 1552-2020 
(220) 14.7.2020 
(442) 2.10.2020 
(732) Gažová Barbora, Mierová 1576/25, 900 27 Bernolákovo, 

SK; 
(740) Mistrík Michal, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 2.3.2021 
 
 

(111) 254498 
(151) 8.3.2021 
(180) 19.10.2030 
(210) 2338-2020 
(220) 19.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Janotková Andrea, Ing., Cesta na štadión 284/35, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) Hmírová Lenka, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254499 
(151) 8.3.2021 
(180) 20.10.2030 
(210) 2339-2020 
(220) 20.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Brogyányi Milan, Mgr. art., Mostná 3/23, 972 51 Handlo-

vá, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254500 
(151) 8.3.2021 
(180) 20.10.2030 
(210) 2340-2020 
(220) 20.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Nicosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 254501 
(151) 8.3.2021 
(180) 20.10.2030 
(210) 2348-2020 
(220) 20.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, 1015 Nicosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254502 
(151) 8.3.2021 
(180) 20.10.2030 
(210) 2341-2020 
(220) 20.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) MIRETY s.r.o., Vyšné Opátske 87, 040 01 Košice-Vyšné 

Opátske, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254503 
(151) 8.3.2021 
(180) 20.10.2030 
(210) 2342-2020 
(220) 20.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) VSŽ a.s., Južná trieda 97, 040 01 Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254504 
(151) 8.3.2021 
(180) 20.10.2030 
(210) 2343-2020 
(220) 20.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) RESCO spol. s r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) PM Lawyers, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254505 
(151) 8.3.2021 
(180) 20.10.2030 
(210) 2346-2020 
(220) 20.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) RESCO spol. s r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) PM Lawyers, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254506 
(151) 8.3.2021 
(180) 20.10.2030 
(210) 2351-2020 
(220) 20.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) RESCO spol. s r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) PM Lawyers, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
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(111) 254507 
(151) 8.3.2021 
(180) 20.10.2030 
(210) 2352-2020 
(220) 20.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Stec Peter, Mag. arch., ArtD., Mečíková 26, 841 07 Brati-

slava, SK; 
(740) Luterán Ján, JUDr., Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254508 
(151) 8.3.2021 
(180) 21.10.2030 
(210) 2355-2020 
(220) 21.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254509 
(151) 8.3.2021 
(180) 21.10.2030 
(210) 2356-2020 
(220) 21.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) GtoG, s.r.o., Vavilovova 1141/5, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254510 
(151) 8.3.2021 
(180) 22.10.2030 
(210) 2359-2020 
(220) 22.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) TROGG, s.r.o., Štefánikova 97/65, 058 01 Poprad, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254511 
(151) 8.3.2021 
(180) 22.10.2030 
(210) 2360-2020 
(220) 22.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) ASIO-SK s.r.o., 1. mája 1201, 014 01 Bytča, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254512 
(151) 8.3.2021 
(180) 23.10.2030 
(210) 2367-2020 
(220) 23.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Polovinčák Miroslav, 1.mája 14, 976 13 Slovenská Ľupča, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254513 
(151) 8.3.2021 
(180) 22.10.2030 
(210) 2370-2020 
(220) 22.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Mayard s.r.o., Varšavská 16, 831 03 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254514 
(151) 8.3.2021 
(180) 22.10.2030 
(210) 2371-2020 
(220) 22.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Navračič Ľubor, JUDr. Ing., PhD., Zámocká 36, 811 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Navračič Ľubor, JUDr. Ing., PhD., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254515 
(151) 8.3.2021 
(180) 23.10.2030 
(210) 2373-2020 
(220) 23.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 

Trnava, SK; 
(740) MAPLE & FISH s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254516 
(151) 8.3.2021 
(180) 24.10.2030 
(210) 2375-2020 
(220) 24.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) SILMARK SK s.r.o., Poľná 850/4, 990 01 Veľký Krtíš, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254517 
(151) 8.3.2021 
(180) 26.10.2030 
(210) 2378-2020 
(220) 26.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(740) Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254518 
(151) 8.3.2021 
(180) 26.10.2030 
(210) 2380-2020 
(220) 26.10.2020 
(442) 2.12.2020 
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(732) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 6300 
Zug, CH; 

(740) Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254519 
(151) 8.3.2021 
(180) 26.10.2030 
(210) 2382-2020 
(220) 26.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 6300 

Zug, CH; 
(740) Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254520 
(151) 8.3.2021 
(180) 26.10.2030 
(210) 2383-2020 
(220) 26.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 6300 

Zug, CH; 
(740) Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254521 
(151) 8.3.2021 
(180) 26.10.2030 
(210) 2387-2020 
(220) 26.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 6300 

Zug, CH; 
(740) Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254522 
(151) 8.3.2021 
(180) 26.10.2030 
(210) 2388-2020 
(220) 26.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 6300 

Zug, CH; 
(740) Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254523 
(151) 8.3.2021 
(180) 26.10.2030 
(210) 2389-2020 
(220) 26.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 6300 

Zug, CH; 
(740) Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254524 
(151) 8.3.2021 
(180) 26.10.2030 
(210) 2390-2020 
(220) 26.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 6300 

Zug, CH; 
(740) Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254525 
(151) 8.3.2021 
(180) 26.10.2030 
(210) 2391-2020 
(220) 26.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 6300 

Zug, CH; 
(740) Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254526 
(151) 8.3.2021 
(180) 27.10.2030 
(210) 2398-2020 
(220) 27.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Vaculčiak Miroslav, Rúbanisko III 2914/34, 984 03 Luče-

nec, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254527 
(151) 8.3.2021 
(180) 27.10.2030 
(210) 2399-2020 
(220) 27.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Pražienka Matúš, Černochov Vrch 1274, 916 01 Stará Turá, 

SK; 
(740) Gondek Maroš, JUDr., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254528 
(151) 8.3.2021 
(180) 27.10.2030 
(210) 2402-2020 
(220) 27.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) KOBASEAL, s.r.o., Píla 66, 900 89 Píla, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
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(111) 254529 
(151) 8.3.2021 
(180) 26.10.2030 
(210) 2386-2020 
(220) 26.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Štefanková Eva, Mgr., Veľkoblahovská 67/23, 929 01 Du-

najská Streda, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254530 
(151) 8.3.2021 
(180) 27.10.2030 
(210) 2395-2020 
(220) 27.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) JELEN DRUMS, s.r.o., Kozmonautov 13, 900 21 Svätý Jur, 

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

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254531 
(151) 8.3.2021 
(180) 21.10.2030 
(210) 2354-2020 
(220) 21.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254532 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2404-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254533 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2405-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254534 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2406-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
 
 

(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-
slava, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 8.3.2021 

 
 

(111) 254535 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2407-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254536 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2408-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254537 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2409-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254538 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2413-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254539 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2416-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
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(111) 254540 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2419-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254541 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2420-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254542 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2421-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254543 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2423-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254544 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2424-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254545 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2425-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254546 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2426-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254547 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2417-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Nakladatelství Fraus s. r. o., Edvarda Beneše 2438/72, 301 00 

Plzeň, CZ; 
(740) JUDr. Petr Holý, advokát, Praha 9, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254548 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2410-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254549 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2412-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254550 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2427-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254551 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2428-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
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(732) Zoltán Máté, Malý Kamenec 53, 076 36 Malý Kamenec, SK; 
(740) Csákó Ladislav, JUDr., Rožňava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254552 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2429-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) HERO CZECH s. r. o., Radlická 751/113e, 150 00 Praha 5, 

CZ; 
(740) NAGYOVÁ & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o., 

Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254555 
(151) 8.3.2021 
(180) 3.8.2028 
(210) 1734-2018 
(220) 3.8.2018 
(442) 2.12.2020 
(732) Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 

Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, SK; 
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254556 
(151) 8.3.2021 
(180) 19.9.2028 
(210) 2057-2018 
(220) 19.9.2018 
(442) 2.12.2020 
(732) miluron s. r. o., Ružinovská 40, 821 03 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s. r. o., Bra-

tislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254557 
(151) 8.3.2021 
(180) 2.11.2028 
(210) 2351-2018 
(220) 2.11.2018 
(442) 2.12.2020 
(732) Dr. Müller Pharma s.r.o., U Mostku 182, Pouchov, 503 41 

Hradec Králové, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254558 
(151) 8.3.2021 
(180) 26.11.2028 
(210) 2521-2018 
(220) 26.11.2018 
(442) 2.12.2020 
(732) Pharmaceutical Biotechnology s.r.o., Slezská 949/32, 120 00 

Praha 2, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254559 
(151) 8.3.2021 
(180) 30.11.2028 
(210) 2583-2018 
(220) 30.11.2018 
(442) 2.12.2020 
(732) DOUVE - AGRO, s.r.o., Vlčia Dolina 958/9, 049 25 Dob-

šiná, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254560 
(151) 8.3.2021 
(180) 30.11.2028 
(210) 2586-2018 
(220) 30.11.2018 
(442) 2.12.2020 
(732) DOUVE - AGRO, s.r.o., Vlčia Dolina 958/9, 049 25 Dob-

šiná, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254561 
(151) 8.3.2021 
(180) 30.11.2028 
(210) 2595-2018 
(220) 30.11.2018 
(442) 2.12.2020 
(732) DOUVE - AGRO, s.r.o., Vlčia Dolina 958/9, 049 25 Dob-

šiná, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254562 
(151) 8.3.2021 
(180) 30.11.2028 
(210) 2601-2018 
(220) 30.11.2018 
(442) 2.12.2020 
(732) DOUVE - AGRO, s.r.o., Vlčia Dolina 958/9, 049 25 Dob-

šiná, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254563 
(151) 8.3.2021 
(180) 30.11.2028 
(210) 2606-2018 
(220) 30.11.2018 
(442) 2.12.2020 
(732) DOUVE - AGRO, s.r.o., Vlčia Dolina 958/9, 049 25 Dob-

šiná, SK; 
(740) SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
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(111) 254564 
(151) 8.3.2021 
(180) 27.4.2030 
(210) 893-2020 
(220) 27.4.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., Digital 

Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254565 
(151) 8.3.2021 
(180) 27.4.2030 
(210) 904-2020 
(220) 27.4.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o., Digital 

Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254566 
(151) 8.3.2021 
(180) 19.5.2030 
(210) 1036-2020 
(220) 19.5.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) FORESTINA s.r.o., č.p. 129 Mnichov, 386 01 Mnichov, CZ; 
(740) Peter Kubínyi, Trenčín 1, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254567 
(151) 8.3.2021 
(180) 25.5.2030 
(210) 1088-2020 
(220) 25.5.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Kokoruďová Jolana, Mgr., Tylova 950, 765 02 Otrokovice, 

CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254568 
(151) 8.3.2021 
(180) 21.6.2030 
(210) 1333-2020 
(220) 21.6.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Lukáč Peter, S. Jurkoviča 1205/34, 905 01 Senica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254569 
(151) 8.3.2021 
(180) 23.6.2030 
(210) 1347-2020 
(220) 23.6.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckar-

sulm, DE; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254570 
(151) 8.3.2021 
(180) 26.6.2030 
(210) 1426-2020 
(220) 26.6.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) SLON s.r.o., Jarná 104/9, 059 92 Huncovce, SK; 
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254571 
(151) 8.3.2021 
(180) 29.6.2030 
(210) 1447-2020 
(220) 29.6.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Sportmedia, s. r. o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Maruniaková Ingrid, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254572 
(151) 8.3.2021 
(180) 2.7.2030 
(210) 1470-2020 
(220) 2.7.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Sportmedia, s. r. o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Maruniaková Ingrid, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254573 
(151) 8.3.2021 
(180) 2.7.2030 
(210) 1471-2020 
(220) 2.7.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Sportmedia, s. r. o., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Maruniaková Ingrid, JUDr., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254574 
(151) 8.3.2021 
(180) 15.6.2030 
(210) 1495-2020 
(220) 15.6.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Topolský Peter, MUDr., Dulovo námestie 13, 821 08 Bra-

tislava, SK; 
(740) Dobrovodská Renáta, Mgr., advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254575 
(151) 8.3.2021 
(180) 6.7.2030 
(210) 1502-2020 
(220) 6.7.2020 
(442) 2.12.2020 
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(732) Al Furat Ltd., Craigmuir Chamber, PO Box 71, Road Town, 
VG1110 Tortola, Islas Vírgenes, GB; 

(740) BRICHTA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254576 
(151) 8.3.2021 
(180) 7.7.2030 
(210) 1507-2020 
(220) 7.7.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) OC MILOSLAVOV, s.r.o., Miloslavov 1282, 900 42 Mi-

loslavov, SK; 
(740) Falbová, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254577 
(151) 8.3.2021 
(180) 7.7.2030 
(210) 1513-2020 
(220) 7.7.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Kriš Peter, Hviezdoslavova 8, 082 71 Lipany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254578 
(151) 8.3.2021 
(180) 15.7.2030 
(210) 1558-2020 
(220) 15.7.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Šupík Rastislav, SNP 112, 053 42 Krompachy, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254579 
(151) 8.3.2021 
(180) 21.7.2030 
(210) 1605-2020 
(220) 21.7.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Radičová Iveta, prof. PhDr., PhD., Sv. Cyrila a Metoda 11, 

900 29 Nová Dedinka, SK; 
(740) Nechala & Co. s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254580 
(151) 8.3.2021 
(180) 22.7.2030 
(210) 1615-2020 
(220) 22.7.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Pajtašová Jana, JUDr., Orechová 21, 040 11 Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 254581 
(151) 8.3.2021 
(180) 27.7.2030 
(210) 1641-2020 
(220) 27.7.2020 
(310) 563155 
(320) 16.4.2020 
(330) CZ 
(442) 2.12.2020 
(732) Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o., Dražice 69, 

294 71 Benátky nad Jizerou, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254582 
(151) 8.3.2021 
(180) 29.7.2030 
(210) 1665-2020 
(220) 29.7.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) OC PREŠOV, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária MCL, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254583 
(151) 8.3.2021 
(180) 30.7.2030 
(210) 1678-2020 
(220) 30.7.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Aoudj Mohand Ouramdane, Okružní 259, 250 84 Křenice, 

Praha-Východ, CZ; 
(740) Lipka František, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254584 
(151) 8.3.2021 
(180) 30.7.2030 
(210) 1680-2020 
(220) 30.7.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 

Praha 4, CZ; 
(740) Glenmark Pharmaceuticals SK, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254585 
(151) 8.3.2021 
(180) 7.8.2030 
(210) 1724-2020 
(220) 7.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) BALKANCAR SLOVAKIA, s. r. o., Bátovce č. 108, 935 03 

Bátovce, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
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(111) 254586 
(151) 8.3.2021 
(180) 7.8.2030 
(210) 1726-2020 
(220) 7.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD., No. 88 SHUANG-

GANG ROAD, YUHUAN CITY, 317600 ZHEJIANG, CN; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254587 
(151) 8.3.2021 
(180) 9.8.2030 
(210) 1733-2020 
(220) 9.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) ZIVA Design Studio s.r.o., Lošonec 152, 919 04 Lošonec, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária PECNOVÁ a spol. s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254588 
(151) 8.3.2021 
(180) 10.8.2030 
(210) 1738-2020 
(220) 10.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Kochol Dušan, Tbiliská 7627/13, 831 06 Bratislava, SK; 
(740) TROJAK LEGAL s.r.o., Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254589 
(151) 8.3.2021 
(180) 10.8.2030 
(210) 1739-2020 
(220) 10.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Občianske združenie OFF_festival Bratislava, Tbiliská 7627/13, 

831 06 Bratislava, SK; 
(740) TROJAK LEGAL s.r.o., Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254590 
(151) 8.3.2021 
(180) 10.8.2030 
(210) 1740-2020 
(220) 10.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Občianske združenie OFF_festival Bratislava, Tbiliská 7627/13, 

831 06 Bratislava, SK; 
(740) TROJAK LEGAL s.r.o., Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254591 
(151) 8.3.2021 
(180) 11.8.2030 
(210) 1744-2020 
(220) 11.8.2020 
(442) 2.12.2020 
 

(732) SPO - Ba s.r.o., Jadranská 14, 841 01 Bratislava, SK; 
(740) Packová Petra, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254592 
(151) 8.3.2021 
(180) 11.8.2030 
(210) 1750-2020 
(220) 11.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) SPO - Ba s.r.o., Jadranská 14, 841 01 Bratislava, SK; 
(740) Packová Petra, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254593 
(151) 8.3.2021 
(180) 14.8.2030 
(210) 1771-2020 
(220) 14.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Výskumný ústav zváračský, Račianska 1523/71, 831 02 Bra-

tislava, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;  
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254594 
(151) 8.3.2021 
(180) 17.8.2030 
(210) 1784-2020 
(220) 17.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) UPL CORPORATION LIMITED, 5TH Floor Newport Buil-

ding Louis Pasteur Street, PORT LOUIS, MU; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254595 
(151) 8.3.2021 
(180) 17.8.2030 
(210) 1786-2020 
(220) 17.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) UPL CORPORATION LIMITED, 5TH Floor Newport Buil-

ding Louis Pasteur Street, PORT LOUIS, MU; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254596 
(151) 8.3.2021 
(180) 19.8.2030 
(210) 1805-2020 
(220) 19.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Xmotos, s. r. o., Šumperská 222, 788 13 Rapotín, CZ; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystri-

ca, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 
 



113 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 6/2021 – SK  dátum vydania: 24.3.2021 
 

(111) 254597 
(151) 8.3.2021 
(180) 20.8.2030 
(210) 1810-2020 
(220) 20.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Harvánková Hedviga, Mgr. Art., Sch. Trnavského 20, 841 01 

Bratislava, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;  
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254598 
(151) 8.3.2021 
(180) 20.8.2030 
(210) 1811-2020 
(220) 20.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Námestie slobo- 

dy 1400, 020 01 Púchov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254599 
(151) 8.3.2021 
(180) 24.8.2030 
(210) 1831-2020 
(220) 24.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) MEDISKIN s.r.o., Krásnohorská 8, 851 07 Bratislava, SK; 
(740) Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254600 
(151) 8.3.2021 
(180) 2.9.2030 
(210) 1888-2020 
(220) 2.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Šelesták Viktor, Mgr. art., Štúrova 44C, 903 01 Senec, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254601 
(151) 8.3.2021 
(180) 3.9.2030 
(210) 1892-2020 
(220) 3.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) VIREAL s.r.o., Hlavná 129, 032 02 Závažná Poruba, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254602 
(151) 8.3.2021 
(180) 3.9.2030 
(210) 1893-2020 
(220) 3.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) VIREAL s.r.o., Hlavná 129, 032 02 Závažná Poruba, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254603 
(151) 8.3.2021 
(180) 3.9.2030 
(210) 1896-2020 
(220) 3.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) LEROS, s.r.o., U Národní galerie 470, 156 00 Praha 5 - 

Zbraslav, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254604 
(151) 8.3.2021 
(180) 4.9.2030 
(210) 1916-2020 
(220) 4.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254605 
(151) 8.3.2021 
(180) 8.9.2030 
(210) 1935-2020 
(220) 8.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Višnai Peter, Ing., Za štadiónom 1259/11, 040 01 Košice-

Sever, SK; 
(740) VIREAL s.r.o., Závažná Poruba, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254606 
(151) 8.3.2021 
(180) 8.9.2030 
(210) 1950-2020 
(220) 8.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Višnai Peter, Ing., Za štadiónom 1259/11, 040 01 Košice, SK; 
(740) VIREAL s.r.o., Závažná Poruba, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254607 
(151) 8.3.2021 
(180) 11.9.2030 
(210) 1972-2020 
(220) 11.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Repa Ján, Ing., Adámiho 26, 841 04 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254608 
(151) 8.3.2021 
(180) 14.9.2030 
(210) 1995-2020 
(220) 14.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Venzeo, s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
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(111) 254609 
(151) 8.3.2021 
(180) 17.9.2030 
(210) 2017-2020 
(220) 17.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) DILOGY corp. s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 

Praha 1, Nové Město, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254610 
(151) 8.3.2021 
(180) 17.9.2030 
(210) 2019-2020 
(220) 17.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) DILOGY corp. s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 

Praha 1, Nové Město, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254611 
(151) 8.3.2021 
(180) 18.9.2030 
(210) 2023-2020 
(220) 18.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) SA-MAPA spol. s r.o., Náchodská 304, 541 03 Trutnov, CZ; 
(740) Žižka Petr, Mgr., Plzeň, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254612 
(151) 8.3.2021 
(180) 21.9.2030 
(210) 2043-2020 
(220) 21.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) DARWELL, spol. s r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254613 
(151) 8.3.2021 
(180) 21.9.2030 
(210) 2045-2020 
(220) 21.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) DARWELL, spol. s r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254614 
(151) 8.3.2021 
(180) 21.9.2030 
(210) 2049-2020 
(220) 21.9.2020 
(442) 2.12.2020 
 
 
 

(732) DARWELL, spol. s r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254615 
(151) 8.3.2021 
(180) 23.9.2030 
(210) 2064-2020 
(220) 23.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Health and Safety s.r.o., Bartókova 2/d, 811 02 Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254616 
(151) 8.3.2021 
(180) 23.9.2030 
(210) 2065-2020 
(220) 23.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) ProGarden s.r.o., Železničná 366/2, 044 31 Kostoľany nad 

Hornádom, SK; 
(740) Pančišinová & Partners s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254617 
(151) 8.3.2021 
(180) 23.9.2030 
(210) 2067-2020 
(220) 23.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Pipta Jaroslav, Ing., Tyršova 287/45, 073 01 Sobrance, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254618 
(151) 8.3.2021 
(180) 25.9.2030 
(210) 2083-2020 
(220) 25.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, Ludwigshafen am Rhein, DE; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254619 
(151) 8.3.2021 
(180) 25.9.2030 
(210) 2091-2020 
(220) 25.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) PMP FARM s. r. o., Osloboditeľov 60/29, 990 01 Veľký 

Krtíš, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
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(111) 254620 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.9.2030 
(210) 2100-2020 
(220) 28.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) ALMASTER s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Duna-

ji, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254621 
(151) 8.3.2021 
(180) 28.9.2030 
(210) 2106-2020 
(220) 28.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Grešák Roman, Ing., MBA, Ľubľanská 2981/5, 010 08 Ži-

lina, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254622 
(151) 8.3.2021 
(180) 29.9.2030 
(210) 2117-2020 
(220) 29.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 539 01 Hlinsko, CZ; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254623 
(151) 8.3.2021 
(180) 29.9.2030 
(210) 2119-2020 
(220) 29.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 539 01 Hlinsko, CZ; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254624 
(151) 8.3.2021 
(180) 1.10.2030 
(210) 2140-2020 
(220) 1.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Bárdoš Ladislav, Kučišdorfská dolina 3602/672, 902 01 

Pezinok, SK; 
(740) Kompan k. s. advokátska kancelária, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254625 
(151) 8.3.2021 
(180) 1.10.2030 
(210) 2149-2020 
(220) 1.10.2020 
(442) 2.12.2020 
 
 
 

(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254626 
(151) 8.3.2021 
(180) 2.10.2030 
(210) 2162-2020 
(220) 2.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NAUTILUS, spol. s r. o., Hrobákova 21, 851 02 Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254627 
(151) 8.3.2021 
(180) 5.10.2030 
(210) 2171-2020 
(220) 5.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Šooš Sebastián, M.Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254628 
(151) 8.3.2021 
(180) 2.10.2030 
(210) 2180-2020 
(220) 2.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Penta Real Estate, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) Škubla & Partneri s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254629 
(151) 8.3.2021 
(180) 2.10.2030 
(210) 2182-2020 
(220) 2.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Penta Real Estate, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) Škubla & Partneri s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254630 
(151) 8.3.2021 
(180) 7.10.2030 
(210) 2205-2020 
(220) 7.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) OTAKIA TRADING LIMITED, 1 Lampousas street, 1095 

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

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
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(111) 254631 
(151) 8.3.2021 
(180) 7.10.2030 
(210) 2206-2020 
(220) 7.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) VIREAL s.r.o., Hlavná 129, 032 02 Závažná Poruba, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254632 
(151) 8.3.2021 
(180) 7.10.2030 
(210) 2211-2020 
(220) 7.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, SK; 
(740) ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA s.r.o., 

Trnava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254633 
(151) 8.3.2021 
(180) 7.10.2030 
(210) 2212-2020 
(220) 7.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, SK; 
(740) ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA s.r.o., 

Trnava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254634 
(151) 8.3.2021 
(180) 7.10.2030 
(210) 2213-2020 
(220) 7.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, SK; 
(740) ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA s.r.o., 

Trnava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254635 
(151) 8.3.2021 
(180) 8.10.2030 
(210) 2218-2020 
(220) 8.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) DRGA Martin, F.Štefunku 4728/1, 036 01 Martin, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254636 
(151) 8.3.2021 
(180) 8.10.2030 
(210) 2229-2020 
(220) 8.10.2020 
(442) 2.12.2020 
 
 
 

(732) Kliský Jakub, Martinengova 34, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254637 
(151) 8.3.2021 
(180) 9.10.2030 
(210) 2238-2020 
(220) 9.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) AIRNET s.r.o., Siladice 240, 920 52 Siladice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254638 
(151) 8.3.2021 
(180) 9.10.2030 
(210) 2241-2020 
(220) 9.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254639 
(151) 8.3.2021 
(180) 9.10.2030 
(210) 2248-2020 
(220) 9.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254640 
(151) 8.3.2021 
(180) 9.10.2030 
(210) 2249-2020 
(220) 9.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254641 
(151) 8.3.2021 
(180) 12.10.2030 
(210) 2254-2020 
(220) 12.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Skinfood Co., Ltd., 104, Je2gongdan 1-gil, Miyang-myeon, 

Anseong-si, Gyeonggi-do, 17599, KR; 
(740) KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s, JUDr. Petra Sauvage de Brantes, 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
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(111) 254642 
(151) 8.3.2021 
(180) 12.10.2030 
(210) 2255-2020 
(220) 12.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Skinfood Co., Ltd., 104, Je2gongdan 1-gil, Miyang-myeon, 

Anseong-si, Gyeonggi-do, 17599, KR; 
(740) KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s, JUDr. Petra Sauvage de Brantes, 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254643 
(151) 8.3.2021 
(180) 9.10.2030 
(210) 2257-2020 
(220) 9.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Laubringen International trade s.r.o., Hornozoborská 1631/75, 

949 01 Nitra, SK; 
(740) Šiška & Partners s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254644 
(151) 8.3.2021 
(180) 12.10.2030 
(210) 2259-2020 
(220) 12.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) PEMAP, s. r. o., Cintorínska 18/3, 020 61 Lednické Rovne, 

SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254645 
(151) 8.3.2021 
(180) 13.10.2030 
(210) 2262-2020 
(220) 13.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254646 
(151) 8.3.2021 
(180) 12.10.2030 
(210) 2263-2020 
(220) 12.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnická 133, 277 32 

Byšice, CZ; 
(740) Mgr. Jana Šuranová Traplová, Praha, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254647 
(151) 8.3.2021 
(180) 14.10.2030 
(210) 2288-2020 
(220) 14.10.2020 
 
 

(442) 2.12.2020 
(732) LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254648 
(151) 8.3.2021 
(180) 14.10.2030 
(210) 2289-2020 
(220) 14.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Tautona s.r.o., Sládkovičova 531/18, 018 41 Dubnica nad 

Váhom, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254649 
(151) 8.3.2021 
(180) 15.10.2030 
(210) 2297-2020 
(220) 15.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) LAMAJ, spol. s r.o., Šúdolská 3A, 949 11 Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254650 
(151) 8.3.2021 
(180) 14.10.2030 
(210) 2298-2020 
(220) 14.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Hošták Andrej, Mgr., Komenského sady 55/13, 018 51 Nová 

Dubnica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254651 
(151) 8.3.2021 
(180) 14.10.2030 
(210) 2302-2020 
(220) 14.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) UPL CORPORATION LIMITED, 5TH Floor Newport 

Building Louis Pasteur Street, PORT LOUIS, MU; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254652 
(151) 8.3.2021 
(180) 18.10.2030 
(210) 2314-2020 
(220) 18.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Hošták Andrej, Mgr., Komenského sady 55/13, 018 51 Nová 

Dubnica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
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(111) 254653 
(151) 8.3.2021 
(180) 18.10.2030 
(210) 2316-2020 
(220) 18.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Hošták Andrej, Mgr., Komenského sady 55/13, 018 51 Nová 

Dubnica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254654 
(151) 8.3.2021 
(180) 18.10.2030 
(210) 2323-2020 
(220) 18.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Hošták Andrej, Mgr., Komenského sady 55/13, 018 51 Nová 

Dubnica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254655 
(151) 8.3.2021 
(180) 16.10.2030 
(210) 2317-2020 
(220) 16.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Mladí, o.z., Športová 5282/27, 905 01 Senica, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254656 
(151) 8.3.2021 
(180) 16.10.2030 
(210) 2320-2020 
(220) 16.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Mladí, o.z., Športová 5282/27, 905 01 Senica, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254657 
(151) 8.3.2021 
(180) 16.10.2030 
(210) 2318-2020 
(220) 16.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Puha Zsolt, Kostolné Kračany 26, 930 03 Kostolné Kračany, 

SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254658 
(151) 8.3.2021 
(180) 19.10.2030 
(210) 2325-2020 
(220) 19.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Fraňo Martin, Záhradná 13, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Polák Lukáš, JUDr., Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254659 
(151) 8.3.2021 
(180) 19.10.2030 
(210) 2326-2020 
(220) 19.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Jakubec Marek, Ing., Hviezdoslavova 16, 059 35 Batizov-

ce, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254660 
(151) 8.3.2021 
(180) 19.10.2030 
(210) 2335-2020 
(220) 19.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Janotková Andrea, Ing., Cesta na štadión 284/35, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) Hmírová Lenka, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254661 
(151) 8.3.2021 
(180) 19.10.2030 
(210) 2337-2020 
(220) 19.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Michač Peter, Mgr., Pri hrádzi 21, 940 01 Nové Zámky, SK; 
(740) EMPIRI s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254662 
(151) 8.3.2021 
(180) 24.9.2030 
(210) 2072-2020 
(220) 24.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Bohdal s.r.o., Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254663 
(151) 8.3.2021 
(180) 29.9.2030 
(210) 2116-2020 
(220) 29.9.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) DRU a.s., Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen, SK; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystri-

ca, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 
 

(111) 254664 
(151) 9.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2430-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
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(111) 254665 
(151) 9.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2431-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 

Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254666 
(151) 9.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2432-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Jacek Jana, Milochov 300, 017 06 Považská Bystrica, SK; 
(740) advokátska kancelária Hulín s.r.o., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254667 
(151) 9.3.2021 
(180) 28.10.2030 
(210) 2433-2020 
(220) 28.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Ševčenkova 34, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Andrej Mojžiš, s.r.o, Pezinok, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254668 
(151) 9.3.2021 
(180) 29.10.2030 
(210) 2436-2020 
(220) 29.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) CBA SK, a. s., Tatranská 303, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
(740) Ing. Ivan Belička, Banská Bystrica 4, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254669 
(151) 9.3.2021 
(180) 29.10.2030 
(210) 2438-2020 
(220) 29.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Ordo Iuris, Piešťanská 1638/1, 831 02 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254670 
(151) 9.3.2021 
(180) 29.10.2030 
(210) 2440-2020 
(220) 29.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Phuong Le Hoai, Tramínová 2462/1A, 911 05 Trenčín, SK; 
(740) Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254671 
(151) 9.3.2021 
(180) 30.10.2030 
(210) 2441-2020 
(220) 30.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) millhill s.r.o., Na Zigmund šachtu 1655/23, 969 01 Banská 

Štiavnica, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254672 
(151) 9.3.2021 
(180) 30.10.2030 
(210) 2450-2020 
(220) 30.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 

843 56 Bratislava-Záhorská Bystrica, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254673 
(151) 9.3.2021 
(180) 30.10.2030 
(210) 2453-2020 
(220) 30.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Cigánik Branislav, Bajzova 48A, 010 01 Žilina, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254674 
(151) 9.3.2021 
(180) 30.10.2030 
(210) 2456-2020 
(220) 30.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Bausch + Lomb Ireland Limited, 3013 Lake Drive, City-

west Business Campus, Dublin, IE; 
(740) Štros David, Praha, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254675 
(151) 9.3.2021 
(180) 30.10.2030 
(210) 2460-2020 
(220) 30.10.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) UPL CORPORATION LIMITED, 5TH Floor Newport Buil-

ding Louis Pasteur Street, PORT LOUIS, MU; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254676 
(151) 9.3.2021 
(180) 30.10.2030 
(210) 2463-2020 
(220) 30.10.2020 
(442) 2.12.2020 
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(732) CESTUJ & SPOZNAJ SVET s. r. o., Prostějovská 3, 080 01 
Prešov, SK; 

(740) Luterán Ján, JUDr., Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254677 
(151) 9.3.2021 
(180) 16.11.2030 
(210) 2616-2020 
(220) 16.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) DepilConcept Lda, Rua Tomás Ribeiro, 71, piso 4, 1050-227 

Lisabon, PT; 
(740) Luterán Ján, JUDr., Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254678 
(151) 9.3.2021 
(180) 2.11.2030 
(210) 2465-2020 
(220) 2.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) BUDIŠ a. s., Budiš, 038 23 Dubové, SK; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254679 
(151) 9.3.2021 
(180) 2.11.2030 
(210) 2468-2020 
(220) 2.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Růžička Daniel, Ing. arch., Viničná 3162/3, 900 31 Stupa-

va, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254680 
(151) 9.3.2021 
(180) 2.11.2030 
(210) 2473-2020 
(220) 2.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) X MOLD s. r. o., Radarová 10, 821 02 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254681 
(151) 9.3.2021 
(180) 2.11.2030 
(210) 2474-2020 
(220) 2.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) HERO CZECH s. r. o., Radlická 751/113e, 150 00 Praha 5, 

CZ; 
(740) NAGYOVÁ & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o., 

Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 
 
 

(111) 254682 
(151) 9.3.2021 
(180) 2.11.2030 
(210) 2476-2020 
(220) 2.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Tibenský Miroslav, Žehrianska 14, 851 07 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254683 
(151) 9.3.2021 
(180) 3.11.2030 
(210) 2477-2020 
(220) 3.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Kolomaž (združenie pre súčasné umenie), M. Turkovej 30, 

911 01 Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254684 
(151) 9.3.2021 
(180) 3.11.2030 
(210) 2479-2020 
(220) 3.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Kolomaž (združenie pre súčasné umenie), M. Turkovej 30, 

911 01 Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254685 
(151) 9.3.2021 
(180) 3.11.2030 
(210) 2480-2020 
(220) 3.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) DELEVA s.r.o., Bobuľová 6593/1A, 934 01 Levice, SK; 
(740) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254686 
(151) 9.3.2021 
(180) 3.11.2030 
(210) 2481-2020 
(220) 3.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Čižmanská Zuzana, Mgr., Pri tehelni 3085/2, 934 01 Levi-

ce, SK; 
(740) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254687 
(151) 9.3.2021 
(180) 3.11.2030 
(210) 2486-2020 
(220) 3.11.2020 
(442) 2.12.2020 
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(732) Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní 
Měcholupy, CZ; 

(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254688 
(151) 9.3.2021 
(180) 3.11.2030 
(210) 2487-2020 
(220) 3.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní 

Měcholupy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254689 
(151) 9.3.2021 
(180) 3.11.2030 
(210) 2490-2020 
(220) 3.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní 

Měcholupy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254690 
(151) 9.3.2021 
(180) 4.11.2030 
(210) 2489-2020 
(220) 4.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) JULAMEDIC s.r.o., Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254691 
(151) 9.3.2021 
(180) 5.11.2030 
(210) 2506-2020 
(220) 5.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) STARMEDIA Co., s.r.o., Leškova 5, 811 04 Bratislava, SK; 
(740) MST PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254692 
(151) 9.3.2021 
(180) 5.11.2030 
(210) 2507-2020 
(220) 5.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) BOLDEN s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 
 
 
 
 

(111) 254693 
(151) 9.3.2021 
(180) 6.11.2030 
(210) 2513-2020 
(220) 6.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Pure Nuts, s.r.o., Kmeťovo 62, 941 62 Kmeťovo, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254694 
(151) 9.3.2021 
(180) 6.11.2030 
(210) 2514-2020 
(220) 6.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Rabina Daniel, Vrútocká 42, 821 04 Bratislava, SK; Vin-

czeová Adela, Čárskeho 2, 841 04 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254695 
(151) 9.3.2021 
(180) 6.11.2030 
(210) 2516-2020 
(220) 6.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠ-

TOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 
811 02 Bratislava, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 9.3.2021 

 
 

(111) 254696 
(151) 9.3.2021 
(180) 6.11.2030 
(210) 2517-2020 
(220) 6.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠ-

TOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 
811 02 Bratislava, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 9.3.2021 

 
 

(111) 254697 
(151) 9.3.2021 
(180) 6.11.2030 
(210) 2518-2020 
(220) 6.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠ-

TOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 
811 02 Bratislava, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 9.3.2021 
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(111) 254698 
(151) 9.3.2021 
(180) 6.11.2030 
(210) 2519-2020 
(220) 6.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠ-

TOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 
811 02 Bratislava, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 9.3.2021 

 
 

(111) 254699 
(151) 9.3.2021 
(180) 6.11.2030 
(210) 2528-2020 
(220) 6.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Kollarovičová Silvia, Cígeľská 18, 831 06 Bratislava, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254700 
(151) 9.3.2021 
(180) 6.11.2030 
(210) 2530-2020 
(220) 6.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., Veterná 43, 931 01 Ša-

morín, SK; 
(740) Paliesková Alžbeta, Púchov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254701 
(151) 9.3.2021 
(180) 6.11.2030 
(210) 2542-2020 
(220) 6.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., Veterná 43, 931 01 Ša-

morín, SK; 
(740) Paliesková Alžbeta, Púchov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254702 
(151) 9.3.2021 
(180) 6.11.2030 
(210) 2534-2020 
(220) 6.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Phoenix Corporation, s. r. o., Kalinkovo 578, 900 43 Kalin-

kovo, SK; 
(740) Paliesková Alžbeta, Púchov 1, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254703 
(151) 9.3.2021 
(180) 6.11.2030 
(210) 2545-2020 
(220) 6.11.2020 
 
 

(442) 2.12.2020 
(732) DANCE WORLD - TANEČNÍ SVĚT z.s., Zámecká 34, 

549 57 Teplice nad Metují, CZ; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254704 
(151) 9.3.2021 
(180) 6.11.2030 
(210) 2546-2020 
(220) 6.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Cintula Peter, Mgr., Levočská 4, 060 01 Kežmarok, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254705 
(151) 9.3.2021 
(180) 9.11.2030 
(210) 2554-2020 
(220) 9.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(740) Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254706 
(151) 9.3.2021 
(180) 9.11.2030 
(210) 2555-2020 
(220) 9.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 6300 

Zug, CH; 
(740) Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254707 
(151) 9.3.2021 
(180) 9.11.2030 
(210) 2561-2020 
(220) 9.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 6300 

Zug, CH; 
(740) Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254708 
(151) 9.3.2021 
(180) 9.11.2030 
(210) 2562-2020 
(220) 9.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 6300 

Zug, CH; 
(740) Mgr. Martin Guttmann, MBA, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
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(111) 254709 
(151) 9.3.2021 
(180) 9.11.2030 
(210) 2560-2020 
(220) 9.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Webtec s. r. o., Tylova 27, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) slc partners s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254710 
(151) 9.3.2021 
(180) 9.11.2030 
(210) 2568-2020 
(220) 9.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) THE SOCIAL HILLS, s.r.o., Zadunajská cesta 1190/1, 851 01 

Bratislava, SK; 
(740) Stentors advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254711 
(151) 9.3.2021 
(180) 11.11.2030 
(210) 2582-2020 
(220) 11.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 

10577, US; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254712 
(151) 9.3.2021 
(180) 11.11.2030 
(210) 2584-2020 
(220) 11.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 

10577, US; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254713 
(151) 9.3.2021 
(180) 11.11.2030 
(210) 2586-2020 
(220) 11.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 

10577, US; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254714 
(151) 9.3.2021 
(180) 12.11.2030 
(210) 2587-2020 
(220) 12.11.2020 

(442) 2.12.2020 
(732) FLOW WORTEX s.r.o., Dolný Jelenec 197, 976 02 Staré 

Hory, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254715 
(151) 9.3.2021 
(180) 12.11.2030 
(210) 2602-2020 
(220) 12.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Axonia Pharma s.r.o., Kalinčiakova 10658/27, 831 04 Bra-

tislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254716 
(151) 9.3.2021 
(180) 12.11.2030 
(210) 2603-2020 
(220) 12.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Axonia Pharma s.r.o., Kalinčiakova 10658/27, 831 04 Bra-

tislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254717 
(151) 9.3.2021 
(180) 13.11.2030 
(210) 2606-2020 
(220) 13.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Centurion Developments s.r.o., Chotárna 1, 949 01 Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254718 
(151) 9.3.2021 
(180) 17.11.2030 
(210) 2615-2020 
(220) 17.11.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) Tiamma s.r.o., Maurerova 11, 040 22 Košice, SK; 
(740) Bugan Marek, Mgr., Babín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 

(111) 254719 
(151) 9.3.2021 
(180) 28.8.2030 
(210) 1875-2020 
(220) 28.8.2020 
(442) 2.12.2020 
(732) vino by card s.r.o., Hrobákova 1, 851 02 Bratislava, SK; 
(740) Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 9.3.2021 
 
 
 

 
 



124 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 6/2021 – SK  dátum vydania: 24.3.2021 

Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 

(210) (111) (210) (111) 

2326-2016 254496 
5252-2016 254553 
1647-2017 254497 

  136-2019 254495 
1375-2020 254554 
1975-2020 254492 

(111) 254492 
(151) 25.2.2021 
(180) 10.9.2030 
(210) 1975-2020 
(220) 10.9.2020 
(442) 3.11.2020 

 11 (511) 4, 14, 35, 40 
(511) 4 - Sviečky (na svietenie); parfumované sviečky. 

14 - Drahé kovy a ich zliatiny; náramky (klenotnícke vý-
robky); prívesky (klenotnícke výrobky); retiazky (klenot-
nícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke výrobky); prste-
ne (klenotnícke výrobky); náušnice; šperky, polodrahoka-
my a drahokamy; hodinárske výrobky a chronometre. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná adminis-
tratíva; kancelárske práce. 
40 - Obrusovanie; postriebrovanie, pokovovanie striebrom; 
pozlacovanie; frézovanie; obrábanie kovov; leštenie tre-
ním; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie oso-
by); pozlacovanie, pokovovanie zlatom; recyklácia odpa-
du; tlač, tlačenie; rytie, gravírovanie; odlievanie kovov. 

(540) adore jewels
(550) slovná 
(732) adore jewels, s.r.o., U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5, 

Smíchov, CZ; 
(740) Mgr. Ondrej Dostál, usadený euroadvokát, Senica, SK; 

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 25.2.2021 

(111) 254495 
(151) 4.3.2021 
(180) 23.1.2029 
(210) 136-2019 
(220) 23.1.2019 
(442) 3.8.2020 

 11 (511) 9, 16, 35, 41, 45 
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; op-

tické disky; USB kľúče; nahrané DVD, CD a videopásky; 
nahrané DVD, CD a videopásky obsahujúce hudbu a infor-
mácie o vzdelávaní v oblasti hudby, dejín, náboženstva a ve-
dy; všetky tovary uvedené v triede 9 tohoto zoznamu výluč-
ne vzťahujúce sa ku kresťanskej pastorácií. 
16 - Tlačené publikácie; tlačené publikácie v oblasti hudby, 
dejín, náboženstva a vedy; knihy; študijní sprievodcovia; 
obežníky; všetky tovary uvedené v triede 16 tohoto zoznamu 
výlučne vzťahujúce sa ku kresťanskej pastorácií. 
35 - Online maloobchodné služby s tlačenými publikáciami, 
videopáskami, CD a DVD; všetky služby uvedené v triede 
35 tohoto zoznamu výlučne vzťahujúce sa ku kresťanskej 
pastorácií. 
41 - Vzdelávanie; školenia; informácie o výchove a vzdelá-
vaní; školenia v oblasti hudby, dejín, náboženstva a vedy; 
online vzdelávanie v oblasti hudby, dejín, náboženstva a ve-
dy; všetky služby uvedené v triede 41 tohoto zoznamu vý-
lučne vzťahujúce sa ku kresťanskej pastorácií. 
45 - Organizovanie náboženských obradov; vedenie nábo-
ženských obradov; kresťanské pastoračné služby. 

(540) AMAZING DISCOVERIES
(550) slovná 
(732) Amazing Discoveries Ministries International, 3222 Horsefly 

Road, PO Box 860, BC V0K 2G0, 150 Mile House, CA; 
(740) Nulíček Michal, Mgr., LL.M., Praha 4, CZ; 

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 4.3.2021 

(111) 254496 
(151) 4.3.2021 
(180) 28.10.2026 
(210) 2326-2016 
(220) 28.10.2016 
(442) 1.3.2017 

 10 (511) 9, 16, 37 
(511) 9 - Geodetické nástroje; meradlá; počítadlá; krokomery; 

elektrické regulačné prístroje; meracie prístroje; elektrické 
meracie zariadenia; termostaty; vysokofrekvenčné prístroje; 
rádiá; geodetické prístroje a nástroje; audiovizuálne prijíma-
če; prístroje na vnútornú komunikáciu; lasery (nie na lekár-
ske použitiepresné meracie prístroje; nástroje na meranie; 
meteorologické prístroje; automatické časové spínače (nie 
hodinárske); navigačné nástroje; fototelegrafické prístroje. 
16 - Albumy; ceruzky; držiaky na písacie potreby; perá (kan-
celárske potreby); plniace perá; papiernický tovar; etikety 
okrem textilných; papierové alebo plastové vrecká a tašky na 
balenie; papierové obrúsky (prestieranie); písacie nástroje; 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; rysovacie 
potreby; podložky na písanie; papierové podložky na stôl 
(anglické prestieranie); papierové podložky pod poháre; puz-
drá na perá, perečníky; písacie súpravy (papiernický tovar); 
mapy; samolepky (papiernický tovar); fotografie (tlačoviny); 
pohľadnice; tlačoviny; kalendáre; listový papier; ťažidlo na 
papiere; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický to-
var); kancelárske potreby okrem nábytku; štetce; brožúry; 
školské potreby (papiernický tovar). 
37 - Opravy hodín a hodiniek; reštaurovanie umeleckých 
diel; reštaurovanie nábytku. 

(540) PRIMKY
(550) slovná 
(732) MPM QUALITY s.r.o., Legionárska 618, 911 01 Trenčín, 

SK; 
(740) Perkov Martina, JUDr., Trenčín, SK; 

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 4.3.2021 

(111) 254497 
(151) 5.3.2021 
(180) 27.6.2027 
(210) 1647-2017 
(220) 27.6.2017 
(442) 3.10.2017 

 11 (511) 19, 28, 40 
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(511) 19 - Spracované drevo; drevo (polotovar). 
28 - Športové potreby; bejzbalové rukavice; bejzbalové pa-
lice (športové potreby); hracie rukavice. 
40 - Opracovávanie dreva; zostavenie tovaru na objednáv-
ku (pre tretie osoby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) YAYA bats, s.r.o., Mikovíniho 2/A, 917 01 Trnava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 5.3.2021 
 
 

(111) 254553 
(151) 8.3.2021 
(180) 8.7.2026 
(210) 5252-2016 
(220) 8.7.2016 
(442) 5.9.2016 

 10 (511) 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 35 
(511) 14 - Prívesky na kľúče (bižutéria). 

16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; fotografie; papier-
nický tovar a písacie potreby; kancelárske potreby (okrem 
nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); 
plastové obalové materiály; plagáty; trúbky; papierové zá-
stavy; samolepky (papiernický tovar); podložky pod pivové 
poháre; kalendáre. 
18 - Tašky; školské tašky (aktovky); nákupné tašky; športo-
vé tašky. 
21 - Poháre, šálky, hrnčeky na pitie. 
24 - Zástavy (okrem papierových). 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; športové tričká, dresy; 
pletené šály. 
26 - Odznaky na odevy, nie z drahých kovov. 
28 - Rapkáče; balóny na hranie; puky; hokejky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná adminis-
tratíva; kancelárske práce. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, modrá, sivá, čierna 
(732) Hokejový klub Poprad, a.s., Športová 1397/1, 058 01 Pop-

rad, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
 

 

(111) 254554 
(151) 8.3.2021 
(180) 24.6.2030 
(210) 1375-2020 
(220) 24.6.2020 
(442) 3.8.2020 

 11 (511) 29, 30, 32, 33, 35, 39, 42, 43 
(511) 29 - Spracované ovocie; džemy; ovocné rôsoly; ovocná 

dreň; mliečne výrobky; marmelády. 
30 - Sušienky, keksy; cukrovinky. 
32 - Pivo; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ná-
poje; proteínové nápoje pre športovcov; energetické nápoje; 
funkčné nápoje. 
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; alkoholové extrakty 
(tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; koktaily. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triedach 29, 30, 32 a 33 tohto zoznamu; merchan-
dising. 
39 - Sprevádzanie turistov; turistické prehliadky (doprava); 
doprava, preprava; rezervácie zájazdov; poskytovanie in-
formácií o cestovných trasách; organizovanie turistických 
plavieb; rezervácie miesteniek na cestovanie; doprava cestu-
júcich; sprostredkovanie dopravy; informácie o možnostiach 
dopravy; rezervácie dopravy; vybavovanie cestovných do-
kladov a víz na cesty do zahraničia. 
42 - Priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové 
dizajnérstvo; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie 
počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; poradenstvo v 
oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti in-
formačných technológií; poskytovanie počítačových tech-
nológií prostredníctvom internetu (cloud computing); po-
radenstvo v oblasti počítačových technológií; vývoj počíta-
čových platforiem. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie 
(snackbary); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); 
prenájom prechodného ubytovania; bary (služby); rezervá-
cie prechodného ubytovania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Jakubis Marián, M.Eng., Ulica Rudolfa Mocka 1C/102, 

841 04 Bratislava, SK; 
(740) BRICHTA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 8.3.2021 
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Obnovené ochranné známky 

(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 

    24304 154632 
    45178 160804 
    45179 160907 
    45195 160349 
    45244 160466 
    45306 160474 
    45880 160946 
    46137 160908 
    52158 164908 
    52171 164995 
    52217 165311 
    60080 169852 
    60517 170348 
    60575 169936 
    60743 171203 
    61145 170338 
    61146 170339 
    61322 171674 
    61876 172043 
    62078 171785 
    62114 171390 
    63126 173131 
    63184 172602 
    63480 172135 
    65384 174897 
139-2001 199195 
275-2001 199214 
285-2001 199560 
489-2001 199228 
496-2001 201820 
567-2001 200948 
610-2001 200460 
613-2001 200461 
633-2001 199824 
747-2001 199832 

  883-2001 202959 
  909-2001 199996 
  930-2001 199847 
  990-2001 200958 
1017-2001 199861 
1099-2001 202420 
1105-2001 201826 
1121-2001 200478 
1122-2001 200479 
1167-2001 200310 
1168-2001 200311 
1169-2001 200960 
1170-2001 200312 
1181-2001 196495 
1260-2001 201619 
1472-2001 200534 
1473-2001 200535 
1486-2001 200537 
1504-2001 196804 
1512-2001 200209 
1741-2001 200557 
1807-2001 201318 
1895-2001 200638 
1929-2001 200394 
2050-2001 204033 
2398-2001 203906 
2829-2001 202463 
3731-2001 202642 
1204-2010 229756 
    59-2011 230971 
  132-2011 230718 
  133-2011 230719 
  134-2011 230720 
  147-2011 231681 
  149-2011 230723 

  165-2011 231086 
  168-2011 230860 
  184-2011 230384 
  212-2011 230725 
  225-2011 230729 
  258-2011 231554 
  358-2011 231454 
  403-2011 230588 
  404-2011 230589 
  440-2011 230749 
  576-2011 231025 
  577-2011 231026 
  579-2011 231028 
  610-2011 231249 
  616-2011 230799 
  709-2011 231806 
  783-2011 231282 
  856-2011 231298 
  857-2011 231299 
  921-2011 231378 
  922-2011 231379 
  948-2011 230901 
1000-2011 231394 
1195-2011 243023 
1320-2011 232612 
1443-2011 231925 
1467-2011 232641 
1515-2011 231840 
1519-2011 231842 
1520-2011 231843 
1521-2011 231844 
1522-2011 231845 
1601-2011 232520 
1946-2011 233405 
2093-2011 232669 

5028-2011 231415 
5048-2011 230902 
5084-2011 230906 
5147-2011 230646 
5178-2011 230922 
5180-2011 231423 
5239-2011 231148 
5295-2011 231944 
5298-2011 231433 
5299-2011 231945 
5305-2011 231437 
5306-2011 231438 
5319-2011 231169 
5320-2011 231170 
5336-2011 231862 
5346-2011 231964 
5437-2011 235061 
5543-2011 231763 
5557-2011 231882 
5580-2011 231766 
5583-2011 231769 
5587-2011 231773 
5588-2011 231774 
5589-2011 231775 
5591-2011 231776 
5599-2011 232152 
5601-2011 232466 
5602-2011 232467 
5609-2011 232800 
5862-2011 232828 
5863-2011 232829 
5873-2011 232615 
5874-2011 232616 

(111) 154632 
(151) 24.4.1961 
(156) 30.3.2021 
(180) 30.3.2031 
(210) 24304 
(220) 30.3.1961 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Prostriedky na ničenie hmyzu, zárodkov, húb, plesní a prí-

pravky na ničenie buriny, všetko v tekutej forme. 

(540) VAPONA
(550) slovná 
(732) Menelaus, B.V., Archimedesbaan 18 D, 3439 ME Nieuwe-

gein, NL;  
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;  

(111) 160349 
(151) 2.6.1971 
(156) 30.4.2021 
(180) 30.4.2031 
(210) 45195 
(220) 30.4.1971 

 7 (511) 17 
(511) 17 - Dosky, rúrky, armatúry a iné tvarové výrobky z tvrdého 

polyvinylchloridu. 

(540) 

(550) obrazová 
(732) Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;  
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;  

(111) 160466 
(151) 2.9.1971 
(156) 21.5.2021 
(180) 21.5.2031 
(210) 45244 
(220) 21.5.1971 

 7 (511) 17 
(511) 17 - Tepelne a zvukovo izolačný materiál zo sklenených vlá- 

kien. 
(540) 

(550) obrazová 
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(732) UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., Novosedlická 248, Pozorka, 
417 03 Dubí, CZ;  

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  
 
 

(111) 160474 
(151) 7.9.1971 
(156) 8.6.2021 
(180) 8.6.2031 
(210) 45306 
(220) 8.6.1971 

 7 (511) 3, 4, 5 
(510) Bieliaci a dezinfekčný prostriedok. 

(540) SAVO 
(550) slovná 
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Voctářova 2497/18, 180 00 Pra-

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

 
 

(111) 160804 
(151) 8.4.1972 
(156) 23.4.2021 
(180) 23.4.2031 
(210) 45178 
(220) 23.4.1971 

 7 (511) 24 
(511) 24 - Tkané výrobky, látky pletené a iné, patriace do tr. 24. 

(540) KANEKA 
(550) slovná 
(732) Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, JP;  
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 160907 
(151) 12.6.1972 
(156) 23.4.2021 
(180) 23.4.2031 
(210) 45179 
(220) 23.4.1971 

 7 (511) 22 
(511) 22 - Materiál zo surových textilných vlákien. 
(540) 

  
 (550) obrazová 
(732) Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, JP;  
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 160908 
(151) 12.6.1972 
(156) 23.4.2021 
(180) 23.4.2031 
(210) 46137 
(220) 23.4.1971 

 7 (511) 21, 25, 26 
(510) Osobná bielizeň, gombíky, sieťky na vlasy, umelé vlasové ku-

čery, parochne, umelé kvetiny, toaletné príslušenstvo (napr. 
hrebene, kefy na vlasy, kefky na zuby atď.). 

(540) 

  
 (550) obrazová 
(732) Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, JP;  
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 
 

(111) 160946 
(151) 10.7.1972 
(156) 25.1.2022 
(180) 25.1.2032 
(210) 45880 
(220) 25.1.1972 

 7 (511) 7, 12 
(510) Vozidlá všetkých druhov na dopravu pozemnú, vodnú a vzduš- 

nú vrátane železničných vozidiel, autobusov a trolejbusov, ich 
súčasti, šasi, karosérie, motory všetkých druhov hnacie a sta-
cionárne, motory do elektrocentrál, motory na pohon čerpa-
diel, motory do kompresorov, motory do vrtných súprav, mo-
tory do žacích strojov, motory do úzkorozchodných lokomo-
tív, motory do samohybných žeriavov, motory do rýpadiel, 
motory do vibračných valcov, motory do člnov, motory do ťa-
hačov, motory do jednoosových traktorov, motory do cestných 
valcov, motory s vývodom pohonu rôznych nadstavieb, moto-
ry do montážnych žeriavov, motory do svahovadiel, naftové 
motory do motorových kompresorov, podvozky autožeriavov, 
podvozky miešačov betónu, podvozky autobagrov, podvozky 
autorýpadla, cisternové vozidlá všetkých druhov, rádiovozidlá, 
cementačné agregáty, prepravníky na vrtné súpravy, vyslobo-
dzovacie vozidlá, prepravníky na mostné súpravy, špeciálne 
vozidlá, ktoré nemusia slúžiť len na dopravu, špeciálne nad-
stavby na automobilnom podvozku, ktoré slúžia na dopravu, 
tak ako aj na iné účely, stroje a ich súčasti. 

(540) TATRA 
(550) slovná 
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivni-

ce, CZ;  
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 164908 
(151) 9.9.1981 
(156) 13.3.2021 
(180) 13.3.2031 
(210) 52158 
(220) 13.3.1981 

 7 (511) 1, 17 
(510) Chemické výrobky na priemyselné účely, syntetické živice, 

plastické hmoty vo forme práškov, kvapalín alebo pást na prie- 
myselné účely, adhezíva na priemyselné účely, plastické hmo-
ty vo forme listov (netextilných), blokov a tyčí na výrobné 
účely, potrubie z plastických materiálov a ich fitingy, vystužo-
vacie materiály povahy vlákien, káblikov, prameňov, priadzí, 
pások a tkaných látok, všetko z uhlíka. 

(540) CELANESE 
(550) slovná 
(732) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION, 222 W. 

Las Colinas Blvd, Suite 900N, Irving, TX 75039, US;  
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 164995 
(151) 19.11.1981 
(156) 24.3.2021 
(180) 24.3.2031 
(210) 52171 
(220) 24.3.1981 

 7 (511) 22, 23, 24 
(510) Povrazy a struny na technické účely, laná a motúzy z prírod-

ných, umelých alebo plastických látok; siete, stany vrátane sta- 
nov na táborenie, lodné plachty, vrecia; čalúnnický materiál 
ako vlásie, kapok, perie, morská tráva a pod.; surové textilné vlák- 
na, najmä surové vláknové textilné materiály; strižové vlákna, 
kábliky na cigaretové filtre. Nite, najmä vláknové priadze a ni-
te. Tkaniny (s výnimkou tých, ktoré sú obsiahnuté v tr. 22  
a 26), prikrývky vrátane cestovných prikrývok, textilný tovar 
(pokiaľ nie je obsiahnutý v iných triedach), najmä textilné látky. 

 



128 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 6/2021 – SK  dátum vydania: 24.3.2021 
 

(540) CELANESE 
(550) slovná 
(732) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION, 222 W. 

Las Colinas Blvd, Suite 900N, Irving, TX 75039, US;  
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 165311 
(151) 8.3.1983 
(156) 7.5.2021 
(180) 7.5.2031 
(210) 52217 
(220) 7.5.1981 

 7 (511) 1, 7, 9, 16 
(510) Elektrostatické, tepelné a kopírovacie zariadenia a ich príslu-

šenstvo; rozmnožovacie a kopírovacie zariadenia všetkých 
druhov a ich príslušenstvo; tlačiarenské zariadenia všetkých 
druhov a ich príslušenstvo; chemikálie na fotografiu, rozmno-
žovanie, kopírovanie a tlač; citlivé materiály ako papiere, fólie 
a dosky citlivé na svetlo, teplo a tlak; fotografické, filmové  
a optické prístroje a zariadenia vrátane premietacích a zväčšo-
vacích prístrojov a ich príslušenstvo; mikrofilmové zariadenie 
vrátane mikrofilmových komôr, čítacie zariadenie; záznamové 
zariadenia a zariadenia na spätné reprodukovanie a ich príslu-
šenstvo; zariadenie na spracovanie dát a pomocné vybavenie 
vrátane minikalkulátorov, vstupných a výstupných terminálov 
a ich príslušenstvo; zariadenia na telefónny prenos faksimile  
a ich príslušenstvo; zariadenie na spracovanie hovoreného slo-
va; meracie zariadenia na plyn, vodu a ich príslušenstvá. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Kabushiki Kaisha Ricoh, (Ricoh Co., Ltd.), Tokio, JP;  
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 169852 
(151) 20.4.1992 
(156) 18.1.2021 
(180) 18.1.2031 
(210) 60080 
(220) 18.1.1991 

 7 (511) 16, 41 
(510) Papier a výrobky z papiera, lepenka a kartonážne výrobky, tla-

čoviny, časopisy, periodiká, knihy, knihársky tovar, fotografie, 
písacie potreby, kancelárske lepidlá, potreby pre umelcov, štetce, 
písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učeb- 
né a školské potreby a pomôcky, hracie karty, tlačiarenské 
písmená, štočky; činnosť vyučovacia, vzdelávacia a zábavná. 

(540) DALE CARNEGIE 
(550) slovná 
(732) Dale Carnegie & Associates, Inc., 58 South Service Rd., Suite 

301, Melville, New York 11747, US;  
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava , SK;  

 
 

(111) 169936 
(151) 25.5.1992 
(156) 22.2.2021 
(180) 22.2.2031 
(210) 60575 
(220) 22.2.1991 

 7 (511) 9, 41, 42 
(510) Nákup a predaj výpočtovej techniky vrátane príslušenstva, 

strojov na spracovanie informácií, kancelárskej techniky, ria-
diacich systémov a regulátorov, ich prenájom, lízing, servis  
 

a obchodné činnosti s tým spojené vrátane sprostredkovania, 
inštalácie a technickej pomoci, oživenia. Spracovanie, nákup  
a predaj programového vybavenia a licencií, všetky obchodné 
činnosti s tým spojené vrátane sprostredkovania, inštalácie  
a technickej pomoci, oživenia. Usporadúvanie výstav a školia-
ca činnosť. 

(540) COMPAS 
(550) slovná 
(732) COMPAS, spol. s r.o., Nádražní26, 591 01 Žďár nad Sázavou, 

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

 
 

(111) 170338 
(151) 20.7.1992 
(156) 5.4.2021 
(180) 5.4.2031 
(210) 61145 
(220) 5.4.1991 

 7 (511) 28 
(511) 28 - Hry (iné ako bežné kartové hry), hračky, modely slúžiace 

na hranie; kompletne predávané súpravy dielov a súčastí na 
predvádzanie a zostavovanie hier, hračiek a modelov slúžia-
cich na zábavu. 

(540) AIRFIX 
(550) slovná 
(732) Hornby Hobbies Limited, Westwood, Margate, Kent CT9 4JX, 

GB;  
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;  

 
 

(111) 170339 
(151) 26.7.1992 
(156) 5.4.2021 
(180) 5.4.2031 
(210) 61146 
(220) 5.4.1991 

 7 (511) 2, 16 
(510) Farby, laky, fermeže, emaily, krycie nátery, prípravky na tme-

lenie a základné nátery; lepidlá na použitie v domácnosti. 

(540) HUMBROL 
(550) slovná 
(732) Hornby Hobbies Limited, Westwood, Margate, Kent CT9 4JX, 

GB;  
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;  

 
 

(111) 170348 
(151) 12.6.1992 
(156) 18.2.2021 
(180) 18.2.2031 
(210) 60517 
(220) 18.2.1991 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Mydlá, umývacie a pracie substancie, kozmetika, šampóny, 

vlasové prípravky a substancie, dezodoranty a prípravky proti 
poteniu, toaletné prípravky okrem medicinálnych, kolínska 
voda, toaletné vody, parfumy, éterické oleje, zubné pasty, prí-
pravky na starostlivosť o chrup okrem medicinálnych, holiace 
prípravky. 

(540) ANYTIME 
(550) slovná 
(732) Lumene Oy, Lasikuja 2, 02780 Espoo, FI;  
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;  
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(111) 171203 
(151) 18.9.1992 
(156) 7.3.2021 
(180) 7.3.2031 
(210) 60743 
(220) 7.3.1991 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Vedecké a meracie prístroje a nástroje, optické prístroje  

a nástroje, ich časti a príslušenstvo vrátane objektívov, okulá-
rov, optických mriežok, zaostrovacích mechanizmov, mikro-
skopy a ich časti, clony, uzávierky, optické tabuľky a posuvné 
zariadenia, nosiče a držiaky optických sústav, závitové a hre-
beňové zariadenia, systémy tlmiace vibrácie, optické zdroje, op- 
tické súčiastky vrátane šošoviek, kondenzorov, zrkadiel, okie-
nok, plochých skiel, deliče lúčov, vzorkovanie lúčov, optické 
spojky a optické deliče, polarizátory svetla, prizma a filtre, la-
sery, laserové diódy, časti a príslušenstvo na lasery, elektroop-
tické súčiastky vrátane spojok, deličov, polarizátorov, modulá-
torov, tienidiel optických lúčov a detektorov optických lúčov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) CVI Laser, LLC, 200 Dorado Place SE, Albuquerque, NM 

87123, US;  
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 171390 
(151) 30.9.1992 
(156) 10.6.2021 
(180) 10.6.2031 
(210) 62114 
(220) 10.6.1991 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Finančné služby v súvislosti s vydávaním a používaním 

bankových kariet, najmä debetných. 

(540) MAESTRO 
(550) slovná 
(732) MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, 

Purchase, New York 10577-2509, US;  
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 171674 
(151) 15.12.1992 
(156) 17.4.2021 
(180) 17.4.2031 
(210) 61322 
(220) 17.4.1991 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Lieky, náplasti, obväzový materiál, pásový materiál a ob-

väzy na zdravotné a obväzové účely. 

(540) ELASTOPLAST 
(550) slovná 
(732) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, DE;  
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;  

 
 

(111) 171785 
(151) 30.12.1992 
(156) 6.6.2021 
(180) 6.6.2031 
(210) 62078 
(220) 6.6.1991 

 7 (511) 42 
 
 

(511) 42 - Výstavy. 

(540) CONECO 
(550) slovná 
(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SK;  

 
 

(111) 172043 
(151) 17.8.1993 
(156) 23.5.2021 
(180) 23.5.2031 
(210) 61876 
(220) 23.5.1991 
(450) 8.12.1993 

 7 (511) 9, 29, 30, 32, 33 
(510) Potraviny na špeciálne dietetické použitie (vrátane cereálnej 

výživy), nápoje v prášku, sirupy, hotové nápoje; nápoje v práš- 
ku, sirupy, hotové nápoje bez cukru; nugátová pasta, šľahačka 
v prášku, pudingy, dezerty, omáčky a polievky, hotové jedlá, 
báza pre nápojový priemysel, likéry, polotovary pre potravi-
nársky priemysel, nátierky, hotové jedlá v suchom stave, vy-
brané mliečne produkty, mrazené výrobky a zmrzlinové zme-
si, rôsoly, džúsy, konzervované ovocie, jadrovinové hmoty a ich 
napodobeniny, čaje a instantné kávy, sladidlá, cukrovinky, 
špeciálne vína a liehoviny, zmesi na potraviny v prášku, keču-
py a omáčky, dražé, tabletky, kapsuly a roztoky dietetických 
doplnkov a naturopathické preparáty a podobné produkty; vý-
živové preparáty. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Hügli Food s.r.o., Nádražní 426, 281 44 Zásmuky u Kolína, 

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

 
 

(111) 172135 
(151) 30.11.1993 
(156) 30.8.2021 
(180) 30.8.2031 
(210) 63480 
(220) 30.8.1991 
(450) 9.3.1994 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Šumivé víno. 
(540) 

  
 

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

 
 

(111) 172602 
(151) 11.7.1994 
(156) 13.8.2021 
(180) 13.8.2031 
(210) 63184 
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(220) 13.8.1991 
(450) 5.10.1994 

 7 (511) 42 
(511) 42 - Výstavy. 

(540) Racioenergia 
(550) slovná 
(732) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SK;  

 
 

(111) 173131 
(151) 12.12.1994 
(156) 7.8.2021 
(180) 7.8.2031 
(210) 63126 
(220) 7.8.1991 
(450) 8.3.1995 

 7 (511) 1, 4, 16, 25, 37, 42 
(510) Chemikálie na použitie v priemysle, vede a fotografii, chemi-

kálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, surové 
syntetické živice, surové plastické hmoty, palivá, prostriedky 
na svietenie, priemyselné oleje a tuky, mazadlá; plastické hmo- 
ty na kalenie, papier, výrobky z papiera, kartón, kartónový to-
var, tlačový materiál a písacie pomôcky, tlačoviny, fotografie, 
kancelárske potreby, študijné a učebné materiály (iné ako prí-
stroje, mapy), obyčajné hracie karty; odev, obuv, domáce pa-
puče; čistiace služby, údržba, vykonávanie opráv a udržiava-
nie vzdušných, pozemných a vodných vozidiel, prieskum a ana- 
lýza pre ťažbu ropy, vŕtanie a čerpanie ropy, služby hotelové  
a motelové, rezervácia a riadenie hotelov, služby zásobovacie 
a ubytovacie, služby pre reštaurácie a kaviarne, služby pri zá-
sobovaní potravinami a nápojmi. 

(540) Q8 
(550) slovná 
(732) THE KUWAIT PETROLEUM CORPORATION, spoločnosť 

organizovaná a existujúca podľa zákonov Kuwaitu, Safat, KW;  
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Bratislava, 

SK;  
 
 

(111) 174897 
(151) 13.6.1995 
(156) 12.12.2021 
(180) 12.12.2031 
(210) 65384 
(220) 12.12.1991 
(450) 14.9.1995 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Protizápalové očné prípravky. 

(540) EFFLUMIDEX 
(550) slovná 
(732) Allergan, Inc., 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US;  
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 196495 
(151) 17.9.2001 
(156) 17.4.2021 
(180) 17.4.2031 
(210) 1181-2001 
(220) 17.4.2001 
(442) 11.6.2001 
(450) 3.12.2001 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Pneumatiky. 

(540) WinterSilica 
(550) slovná 
(732) Continental Matador Rubber, s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 

020 01 Púchov, SK;  
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 

(111) 196804 
(151) 11.10.2001 
(156) 17.5.2021 
(180) 17.5.2031 
(210) 1504-2001 
(220) 17.5.2001 
(442) 10.7.2001 
(450) 7.1.2002 

 7 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér. 

37 - Montáž, opravy a údržba elektrických zariadení dodáva-
teľským spôsobom, montáž a opravy kancelárskej a repro-
dukčnej techniky, montáž a opravy výrobkov a zariadení spo-
trebnej elektroniky, montáž a opravy meracej a regulačnej tech- 
niky, elektroinštalatérstvo, montáž a opravy telekomunikač-
ných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete, mon-
táž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jed-
notnej telekomunikačnej sieti, montáž, oprava a údržba elek-
trických a elektronických zariadení. 
42 - Poradenská činnosť v oblasti počítačových programov  
a výpočtovej techniky, projektovanie elektrických zariadení, 
poskytovanie softvéru (predaj hotových programov na základe 
zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programu na zákazku). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, SK;  
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;  

 
 

(111) 199195 
(151) 14.5.2002 
(156) 18.1.2021 
(180) 18.1.2031 
(210) 139-2001 
(220) 18.1.2001 
(442) 5.2.2002 
(450) 6.8.2002 

 7 (511) 14 
(511) 14 - Hodinársky tovar; náramkové hodinky, budíky, nástenné 

a stolové hodiny, remienky na náramkové hodinky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) M-cena, spol. s r. o., Šustekova 1, 851 04 Bratislava, SK;  
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;  

 
 

(111) 199214 
(151) 14.5.2002 
(156) 5.2.2021 
(180) 5.2.2031 
(210) 275-2001 
(220) 5.2.2001 
(442) 5.2.2002 
(450) 6.8.2002 

 7 (511) 18, 31, 41, 42 
(511) 18 - Chomúty, klapky na oči ako postroj, kovanie na postroje  

s výnimkou kovaní z drahých kovov, koža zvierat, imitácia 
kože, náhubky, uzdy a obojky pre zvieratá, popruhy, ohlávky, 
opraty, pokrývky pre zvieratá, postroje pre zvieratá, psie oboj- 
ky, kožené remene, vodidlá. 
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31 - Arašidy, mleté arašidy pre zvieratá, čerstvá zelenina, ovo-
cie a zemiaky, ako aj prípravky z týchto produktov používané 
ako prísady do krmív, citrusové ovocie, cukrová trstina, hydi-
na na chov, potrava pre dobytok a zvieratá, čerstvá fazuľa, 
hrach, gaštany, hospodárske zvieratá, krmivo pre zvieratá, 
vtáctvo a ryby vrátane biskvitov a pochúťok pre zvieratá, vtác-
tvo a ryby, suché krmivo, prísady do krmiva, nie na lekárske 
účely, jadrové krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi na výkrm 
zvierat, kukurica, kukuričné výlisky pre dobytok a zvieratá, 
kvasnice pre dobytok, ľanová múčka, lieskové oriešky, výlis- 
ky plodov a ovocia, osivá, obilie v nespracovanom stave, zvyš- 
kové produkty obilnín na živočíšnu spotrebu, odpad po desti-
lácii na živočíšnu spotrebu, orechy, otruby, otrubová kŕmna 
zmes na živočíšnu spotrebu, ovos, produkty na podstielku 
zvierat, podstielka a hniezda pre zvieratá, posilňujúce príprav-
ky pre zvieratá, potrava pre zvieratá chované v domácnosti, 
proteín na živočíšnu spotrebu, psie sucháre, rastliny, rastlinné 
semená a iné kultivačné materiály, ryžová múka ako krmivo, 
jedlé kosti a tyčinky pre domáce zvieratá, soľ pre zvieratá, prí-
pravky na výkrm zvierat, živé zvieratá, jedlé predmety na žu-
vanie pre zvieratá, nápoje pre zvieratá. 
41 - Drezúra zvierat, cirkusy, cvičenie, výcvik zvierat, predo-
všetkým cvičenie, výcvik psov, organizovanie školení, organi-
zovanie kultúrnych, zábavných a kynologických súťaží, vy-
stúpení a výstav, vydavateľská činnosť. 
42 - Česanie zvierat, chov zvierat, opatrovanie zvierat, hotely, 
prechodné ubytovanie pre domáce zvieratá, útulky pre domáce 
zvieratá, odborná poradenská činnosť v oblasti kynológie, pre-
vádzkovanie odborných kynologických výstav, starostlivosť o čis- 
totu zvierat chovaných v domácnosti, veterinárna pomoc, upra- 
tovanie zvierat. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, čierna, biela 
(732) Butyka Miloš, SPONZIA, Puškinova 26, 900 28 Ivanka pri Du- 

naji, SK;  
 
 

(111) 199228 
(151) 14.5.2002 
(156) 19.2.2021 
(180) 19.2.2031 
(210) 489-2001 
(220) 19.2.2001 
(442) 5.2.2002 
(450) 6.8.2002 

 7 (511) 9, 16, 35, 37, 39, 42 
(511) 9 - Kalkulačky, notebooky, počítače, periférne zariadenia po-

čítačov, kopírovacie zariadenia, počítačové tlačiarne, počítače 
na prenos dát, nahrané počítačové programy, počítačový soft-
vér a hardvér, zariadenia na čítanie a záznam dát, telekomuni-
kačné zariadenia na prenos dát, karty pamäťové a mikroproce-
sorové do počítačov, magnetické páskové jednotky do počíta-
čov, optické disky. 
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, 
prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, 
kancelárska technika, náhradné diely a príslušenstvo kancelár-
skej techniky. 

35 - Činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a ak- 
tualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, 
zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných tex-
tov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie 
výkladov, inzertné činnosti, prieskum trhu, prieskum verejnej 
mienky, obchodné prieskumy; sprostredkovanie obchodu s po- 
čítačmi, počítačovými tlačiarňami, periférnymi zariadeniami 
počítačov, kopírovacími zariadeniami, nahratými počítačový-
mi programami, počítačovým softvérom a hardvérom, zaria-
deniami na čítanie a záznam dát, telekomunikačnými zariade-
niami na prenos dát, kartami pamäťovými a mikroprocesoro-
vými do počítačov, magnetickými páskovými jednotkami do 
počítačov a optickými diskami. 
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov a ich príslušenstva. 
39 - Balenie tovarov, nákladná a kamiónová doprava (špedí-
cia), automobilová preprava, kuriérske služby, skladovanie, 
osobná doprava, balenie tovaru, sťahovanie, úprava tovaru, do- 
ručovanie tovaru, kuriérske služby, skladovanie, sprostredko-
vanie prepravy. 
42 - Aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových pro-
gramov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové pro-
gramovanie, poradenské služby v oblasti počítačového softvé-
ru a hardvéru, prenájom času na prístup do počítačových data-
báz, prenájom počítačov a ich príslušenstva, prenájom a servis 
počítačového softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) ASBIS SK, spol. s r. o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, SK;  
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;  

 
 

(111) 199560 
(151) 9.7.2002 
(156) 5.2.2021 
(180) 5.2.2031 
(210) 285-2001 
(220) 5.2.2001 
(442) 4.4.2002 
(450) 8.10.2002 

 7 (511) 19, 35 
(511) 19 - Betónové stropné nosníky. 

35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarmi. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, modrá, sivá 
(732) PRESPOR, spol. s r. o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 199824 
(151) 14.8.2002 
(156) 28.2.2021 
(180) 28.2.2031 
(210) 633-2001 
(220) 28.2.2001 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 
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 7 (511) 11, 19, 20, 21, 42 
(511) 11 - Sanitárna keramika, najmä umývadlá, pisoáre, záchodové 

misy, bidety; vane plechové a akrylátové vrátane hydromasáž-
nych; vaničky plechové a akrylátové (ku sprchovacím kútom); 
sprchovacie kabíny a kúty vrátane hydromasážnych; vaňové 
zásteny; vaňové zariadenia; kúpeľňové armatúry, najmä kohú-
tiky, batérie, sifóny; sprchy; splachovacie zariadenia; sedadlá 
záchodové; sanitárne prístroje a zariadenia; zariadenia do sau-
ny; boxy na parné kúpele; príslušenstvo na teplovzdušný kú-
peľ; kúpeľňové obloženie; inštalačný materiál na vane; hyd-
romasážne systémy do vaní a sprchovacích kútov; elektrické 
svietidlá. 
19 - Obkladačky; dlaždice; škárovacie a lepiace hmoty na ob-
kladačky a dlaždice; lišty s výnimkou kovových; mozaiky ako 
obklady; mramor. 
20 - Kúpeľňový nábytok; zrkadlá; rámy. 
21 - Držiaky na kúpeľňové príslušenstvo, najmä držiaky na 
mydlo, poháre, uteráky, osušky, utierky a zubné kefky; držia-
ky na príslušenstvo toaliet, najmä na toaletný papier a zácho-
dové kefy; záchodové kefy; zásobníky na papierové uteráky  
a utierky; dávkovače mydla; dávkovače papierových utierok. 
42 - Štúdie a návrhy priestorových riešení interiérov, najmä 
kúpeľní; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného, naj-
mä v oblasti štúdií a návrhov priestorových riešení interiérov  
a kúpeľní. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, tyrkysová 
(732) AQUATICA s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, SK;  
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 199832 
(151) 14.8.2002 
(156) 8.3.2021 
(180) 8.3.2031 
(210) 747-2001 
(220) 8.3.2001 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 

 9 (511) 19, 20, 37, 40, 42 
(511) 19 - Schodiská s výnimkou kovových; schodnice ako časti 

schodísk s výnimkou kovových; dvere, dverové prahy a rámy, 
všetko s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových; 
dvere posuvné drevené; dvere interiérové drevené; drevené 
schodiská a dvere; drevené dlážky, drevené dyhy, drevené ob-
loženie, drevené lišty, drevené latky, drevené hranoly, drevené 
panely; parketové podlahy; opracované drevo, drevo opraco-
vané - stolárske, pílené drevo, spracované drevo; hobľované 
dosky, drevovláknité dosky, preglejka. 
20 - Drobný nekovový materiál na dvere a schodiská; dverové 
obklady s výnimkou kovových; schodíky s výnimkou kovo-
vých; schodiskové zábradlie, tyče; stolárske výrobky; nábytok, 
drevené doplnky nábytkov; výrobky z dreva ako bytové do-
plnky. 
37 - Montáž schodísk a dverí; montáž príslušenstva a dopln-
kov schodísk a dverí; montáž materiálu na objednávku. 
40 - Spracovanie dreva, rezanie, hobľovanie, frézovanie, po-
vrchové úpravy; spracovanie a úprava materiálov na scho-
diská, dvere, nábytok a stolárske výrobky. 
42 - Návrh a realizácia interiérov. 
 
 
 
 

(540) 

  
(550) obrazová 
(732) TRIUM schody - interiéry s.r.o., Čs. armády 118, 962 33 Bud- 

ča, SK;  
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica, SK;  

 
 

(111) 199847 
(151) 14.8.2002 
(156) 21.3.2021 
(180) 21.3.2031 
(210) 930-2001 
(220) 21.3.2001 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 

 7 (511) 8, 10, 14 
(511) 8 - Ručné nástroje, ručné nástroje určené na prepichovanie uší. 

10 - Chirurgické prístroje a nástroje; predsterilizované chirur-
gické ušné ozdobné cvoky a kolíky; chirurgické nástroje urče-
né na prepichovanie uší, ihly na lekárske účely. 
14 - Klenoty, šperky, náušnice. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) STUDEX Corporation, 521 West Rosecrans Ave, Gardena, CA 

90248, US;  
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;  

 
 

(111) 199861 
(151) 14.8.2002 
(156) 30.3.2021 
(180) 30.3.2031 
(210) 1017-2001 
(220) 30.3.2001 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky, dietetické látky upravené na lekár-

ske účely. 

(540) TENZAR 
(550) slovná 
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, Nihon-

bashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP;  
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 199996 
(151) 15.8.2002 
(156) 19.3.2021 
(180) 19.3.2031 
(210) 909-2001 
(220) 19.3.2001 
(442) 9.5.2002 
(450) 6.11.2002 

 7 (511) 19 
(511) 19 - Emulzia na povrchovú úpravu ciest. 

(540) RALUMAC 
(550) slovná 
(732) Ingevity South Carolina, LLC, 4920 O'Hear Ave, Ste 400, North 

Charleston, South Carolina 29405, US;  
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, SK;  
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(111) 200209 
(151) 6.9.2002 
(156) 18.5.2021 
(180) 18.5.2031 
(210) 1512-2001 
(220) 18.5.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Polievky a polievkové prípravky. 

(540) KNORR CUP A SOUP
(550) slovná 
(732) Knorr Naehrmittel Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 19, 8240 

Thayngen, CH;  
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK;  

(111) 200310 
(151) 9.9.2002 
(156) 12.4.2021 
(180) 12.4.2031 
(210) 1167-2001 
(220) 12.4.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

 7 (511) 1, 2, 17, 19 
(511) 1 - Prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami, umelé živice, 

akrylové živice v surovom stave, chemické prípravky na vý-
robu farieb, konzervačné prípravky a spojivá do betónu, ce-
mentu, mált a podobných stavebných hmôt, disperzie, dehyd-
ratačné prípravky na priemyselné účely, epoxidové živice v su- 
rovom stave, moridlá na kovy, všetky lepidlá na priemyselné 
účely, tmely na opravu rozbitých predmetov, na pneumatiky  
a na vypĺňanie dutín stromov, betónové spojivá, vodovzdorné 
prípravky na cement a podobné stavebné hmoty. 
2 - Farby, laky, náterové hmoty všetkých druhov, akékoľvek 
farbivá patriace do triedy 2, moridlá, ochranné prostriedky proti 
korózii a na drevo, lepidlá na farby, prírodné živice v surovom 
stave, pigmenty, tmely sklenárske a podobné (gity). 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z tých-
to materiálov patriace do triedy 17, polotovary z plastických 
hmôt, všetky tesniace, upchávkové a izolačné materiály, barié-
ry proti znečisteniu a na ochranu proti teplote, zvuku a proti 
iným fyzikálnym a chemickým vplyvom, izolačné obklady  
a dosky, fólie, hadice, azbestová lepenka, lepiace pásky patria-
ce do triedy 17, izolačné nátery a omietky, živice (polotovary), 
tmely. 
19 - Všetok nekovový stavebný materiál a konštrukcie, malty, 
omietkoviny, štukatérske profily (nekovové), preglejky, ce-
menty, piesok (okrem piesku zlievarenského), debnenie neko-
vové, decht, dosky z cementu a podobných stavebných hmôt, 
dlaždice nekovové, stavebný kameň prírodný a umelý, surovi-
ny na keramiku patriace do tejto triedy, lisovaný korok, sta-
vebné obklady a podlahy nekovové, stavebné priečky nekovo-
vé, sadra, sadrokartóny, štrk, stavebné sklo a drevo, vápno, 
stierkové hmoty. 

(540) BETADEKOR
(550) slovná 
(732) STOMIX, spol. s r. o., Skorošice č.p. 197, 790 65 Skorošice, 

CZ;  
(740) Čížek Vladimír, JUDr. Praha, Nové Město, CZ;  

(111) 200311 
(151) 9.9.2002 
(156) 12.4.2021 
(180) 12.4.2031 
(210) 1168-2001 
(220) 12.4.2001 
(442) 4.6.2002 

(450) 3.12.2002 
 7 (511) 1, 2, 17, 19 

(511) 1 - Prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami, umelé živice, 
akrylové živice v surovom stave, chemické prostriedky na vý-
robu farieb, konzervačné prostriedky a spojivá do betónu, ce-
mentu, mált a podobných stavebných hmôt, disperzie, dehyd-
ratačné prostriedky na priemyselné účely, epoxidové živice 
v surovom stave, moridlá na kovy, všetky lepidlá na priemy-
selné účely, tmely na opravu rozbitých predmetov, na pneu-
matiky a na vypĺňanie dutín stromov, betónové spojivá, vo-
dovzdorné prípravky na cement a podobné stavebné hmoty. 
2 - Farby, laky, náterové hmoty všetkých druhov, akékoľvek 
farbivá patriace do triedy 2, moridlá, ochranné prostriedky proti 
korózii a na drevo, lepidlá na farby, prírodné živice v surovom 
stave, pigmenty, tmely sklenárske a podobné (gity). 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z tých-
to materiálov patriace do triedy 17, polotovary z plastických 
hmôt, všetky tesniace, upchávkové a izolačné materiály, barié-
ry proti znečisteniu a na ochranu proti teplote, zvuku a proti 
iným fyzikálnym a chemickým vplyvom, izolačné obklady a dos- 
ky, fólie, hadice, azbestová lepenka, lepiace pásky patriace do 
triedy 17, izolačné nátery a omietky, živice (polotovary), tmely. 
19 - Všetok nekovový stavebný materiál a konštrukcie, malty, 
omietkoviny, štukatérske profily (nekovové), preglejky, ce-
menty, piesok (okrem piesku zlievarenského), debnenie neko-
vové, decht, dosky z cementu a podobných stavebných hmôt, 
dlaždice nekovové, stavebný kameň prírodný a umelý, surovi-
ny na keramiku patriace do tejto triedy, lisovaný korok, sta-
vebné obklady a podlahy nekovové, stavebné priečky nekovo-
vé, sadra, sadrokartóny, štrk, stavebné sklo a drevo, vápno, 
stierkové hmoty. 

(540) GAMADEKOR
(550) slovná 
(732) STOMIX, spol. s r. o., Skorošice č.p. 197, 790 65 Skorošice, CZ;  
(740) Čížek Vladimír, JUDr. Praha, Nové Město, CZ;  

(111) 200312 
(151) 9.9.2002 
(156) 12.4.2021 
(180) 12.4.2031 
(210) 1170-2001 
(220) 12.4.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

 7 (511) 2, 17, 19 
(511) 2 - Farby, laky, náterové hmoty všetkých druhov, akékoľvek 

farbivá patriace do triedy 2, moridlá, ochranné prostriedky 
proti korózii a na drevo, lepidlá na farby, prírodné živice v su-
rovom stave, pigmenty, tmely sklenárske a podobné (gity). 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z tých-
to materiálov patriace do triedy 17, polotovary z plastických 
hmôt, všetky tesniace, upchávkové a izolačné materiály, barié-
ry proti znečisteniu a na ochranu proti teplote, zvuku a proti 
iným fyzikálnym a chemickým vplyvom, izolačné obklady a dos-
ky, fólie, hadice, azbestová lepenka, lepiace pásky patriace do 
triedy 17, izolačné nátery a omietky, živice (polotovary), tmely. 
19 - Všetok nekovový stavebný materiál a konštrukcie, malty, 
omietkoviny, štukatérske profily (nekovové), preglejky, ce-
menty, piesok (okrem piesku zlievarenského), debnenie neko-
vové, decht, dosky z cementu a podobných stavebných hmôt, 
dlaždice nekovové, stavebný kameň prírodný a umelý, surovi-
ny na keramiku patriace do tejto triedy, lisovaný korok, sta-
vebné obklady a podlahy nekovové, stavebné priečky nekovo-
vé, sadra, sadrokartóny, štrk, stavebné sklo a drevo, vápno. 

(540) BETAFORM
(550) slovná 
(732) STOMIX, spol. s r. o., Skorošice č.p. 197, 790 65 Skorošice, 

CZ;  
(740) Čížek Vladimír, JUDr. Praha, Nové Město, CZ;  
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(111) 200394 
(151) 9.9.2002 
(156) 22.6.2021 
(180) 22.6.2031 
(210) 1929-2001 
(220) 22.6.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

 7 (511) 41 
(511) 41 - Zábavné služby, najmä poskytovanie služieb interaktív-

nych hier pre viacej hráčov pre hry hrané prostredníctvom po-
čítačových sietí a globálnych komunikačných sietí; služby 
elektronických správ a chatovania na použitie v spojení s in-
teraktívnymi hrami hranými prostredníctvom počítačových 
sietí a globálnych komunikačných sietí; poskytovanie počíta-
čových hier a videohier, ku ktorým je možné pristupovať, kto-
ré je možné hrať a ktoré je možné sťahovať prostredníctvom 
počítačových sietí a globálnych komunikačných sietí; posky-
tovanie informácií o odvetví videohier a počítačových hier, 
všeobecných informácií o videohrách a počítačových hrách  
a poskytovanie informácií o počítačových hrách, videohrách  
a súvisiacich produktoch. 

(540) XBOX 
(550) slovná 
(732) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Wa- 

shington 98052-6399, US;  
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 200460 
(151) 7.10.2002 
(156) 27.2.2021 
(180) 27.2.2031 
(210) 610-2001 
(220) 27.2.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 6, 19, 36, 37, 39, 42 
(511) 6 - Stavebné materiály kovové, stavby kovové prenosné. 

19 - Asfaltové nátery, asfaltové výrobky pre stavebníctvo, po-
krytia striech, betón, materiál na výrobu betónu, betónové ko-
berce, betónové podpery, betónové poťahy, cement, debnenie 
s výnimkou kovového (stavebníctvo), dlažba s výnimkou ko-
vovej, dlaždice, obkladačky stavebné, parketová dlážka, dosky 
(stavebné drevo), drevené dlážky, drevené obloženie, dvere  
s výnimkou kovových, dverové prahy s výnimkou kovových, 
dverové rámy s výnimkou kovových, drevené dyhy, hranoly, 
stavebný kameň, spracované drevo, kameniny pre stavebníc-
tvo, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, konštrukčné 
materiály s výnimkou kovových, strešné krokvy, stavebná mal- 
ta, lešenia s výnimkou kovových, obkladový materiál na bu-
dovy, okenné rámy okrem kovových, okenice, okenné sklo 
(stavebníctvo), okná nie kovové, omietky, palisády, panely (sta- 
vebníctvo), parkety, pletivo nie kovové, ploty nekovové, pod-
pery nekovové, podvaly nie kovové, nekovové prívodné po-
trubie, preklady s výnimkou kovových, priečky s výnimkou 
kovových, rímsy s výnimkou kovových, drenážne nekovové 
rúry, rúry nekovové vodovodné a odkvapové, sadra, sklo sta-
vebné, stavby prenosné s výnimkou kovových, stavebné kryti-
ny, strechy s výnimkou kovových, stropy s výnimkou kovo-
vých, štrk, tehly, trámy s výnimkou kovových, murárske vane 
a nádrže, vápno, nekovové ventily patriace do tejto triedy, vo-
dovodné potrubia nekovové, vodovodné ventily s výnimkou 
kovových a plastových, zárubne s výnimkou kovových, neko-
vové vystužovacie materiály patriace do tejto triedy . 
36 - Prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností. 
37 - Stavebná činnosť a opravy, služby v stavebníctve patriace 
do tejto triedy, vykonávanie inžinierskych stavieb, vykonáva-
nie bytových a občianskych stavieb, vykonávanie priemysel-
ných stavieb, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodá- 
 

vok pre stavby, asfaltovanie, demolácia budov, dozor nad stav- 
bami, stavebné informácie, izolovanie stavieb, murovanie, 
klampiarstvo a inštalatérstvo, montovanie lešení, murárstvo, 
prenájom stavebných strojov, náradia a zariadení, štukovanie, 
sadrovanie, tapetovanie, utesňovanie stavieb, čistenie doprav-
ných komunikácií, budovanie vodných stavieb, dláždičské 
práce, elektroinštalácie, vodoinštalácie, maliarske a lakovnícke 
práce, pokrývačské práce, omietkarské práce, sklenárske prá-
ce, stavba ciest a mostov, stavba tunelov, vykonávanie hlbin-
ných stavieb, bagrovanie, vykonávanie pozemných stavieb, 
stolárske práce patriace do tejto triedy, tesárske a stavebné 
drevárske práce, upratovacie služby, zemné úpravy, zriaďova-
nie drevených stavieb. 
39 - Prepravné služby, nákladná doprava, automobilová pre-
prava, informácie o doprave, osobná doprava, prenájom vozi-
diel, sťahovanie, sprostredkovanie dopravy, preprava osôb a to- 
varu motorovými vozidlami, uskladňovanie tovaru. 
42 - Poskytovanie stravovacích a občerstvovacích služieb, reš-
taurácie, vinárne, bufety, kaviarne, zememeračstvo, inžinier-
ska činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) HBH, a. s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica, SK;  
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 200461 
(151) 7.10.2002 
(156) 27.2.2021 
(180) 27.2.2031 
(210) 613-2001 
(220) 27.2.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, elektric-

ké, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie, mera-
nie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu, prístroje na 
vyučovanie; prístroje na záznam, prenos, reprodukciu zvuku 
alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky, 
gramofónové platne; predajné automaty a mechanizmy prí-
strojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov 
a počítače; hasiace prístroje; filmy, videá a kazety; animované 
filmy, CD-ROM; počítačové programy. 

(540) PIXAR 
(550) slovná 
(732) Pixar, a California corporation, 1200 Park Avenue, Emery-

ville, California 94608, US;  
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 200478 
(151) 7.10.2002 
(156) 9.4.2021 
(180) 9.4.2031 
(210) 1121-2001 
(220) 9.4.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 1, 2, 17, 19 
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(511) 1 - Prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami, umelé a akry-
lové živice v surovom stave, chemické prostriedky na výrobu 
farieb, konzervačné prostriedky a spojivá do betónu, cementu, 
mált a podobných stavebných hmôt, disperzné činidlá, dehyd-
ratačné prostriedky na priemyselné účely, epoxidové živice 
v surovom stave, moridlá na kovy, všetky lepidlá na priemy-
selné účely, tmely patriace do triedy 1, vodovzdorné chemické 
prostriedky na cement a podobné stavebné hmoty. 
2 - Farby, laky, náterové hmoty všetkých druhov, farbivá, mo-
ridlá, ochranné prostriedky proti korózii a na drevo, lepidlá na 
farby, prírodné živice, pigmenty, sklenárske tmely. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z tých-
to materiálov patriace do triedy 17, polotovary z plastických 
hmôt, všetky tesniace, upchávkové a izolačné materiály, barié-
ry na ochranu proti teplote, zvuku a proti iným fyzikálnym 
a chemickým vplyvom, azbestové obklady, izolačné dosky, 
fólie, hadice, azbestová lepenka, lepiace pásky patriace do 
triedy 17, izolačné nátery a omietky, živice (polotovary), tes-
niace tmely. 
19 - Všetok nekovový stavebný materiál a nekovové kon-
štrukcie, malty, omietkoviny, štukatérske profily, tmely a stier- 
kové hmoty, preglejky, cementy, piesok, debnenie, decht, dos- 
ky z cementu a podobných stavebných hmôt, dlaždice, sta-
vebný kameň prírodný a umelý, suroviny na keramiku, lisova-
ný korok, stavebné obklady a nekovové podlahy, stavebné 
priečky, sadra, sadrokartóny, štrk, stavebné sklo a drevo, vápno. 

(540) STOMIX
(550) slovná 
(732) STOMIX, spol. s r. o., Skorošice č.p. 197, 790 65 Skorošice, 

CZ;  
(740) Čížek Vladimír, JUDr. Praha, Nové Město, CZ;  

(111) 200479 
(151) 7.10.2002 
(156) 9.4.2021 
(180) 9.4.2031 
(210) 1122-2001 
(220) 9.4.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 1, 2, 17, 19 
(511) 1 - Abrazíva, umelé živice, akrylové živice, chemické pros- 

triedky na výrobu farieb, konzervačné prostriedky a spojivá do 
betónu, cementu, mált a podobných stavebných hmôt, disper-
zie, dehydratačné prostriedky, epoxidové živice v surovom 
stave, moridlá na kovy, všetky lepidlá na priemyselné účely, 
tmely, spojivá, stierkové hmoty, vodovzdorné prostriedky na 
cement a podobné stavebné hmoty. 
2 - Farby, laky, náterové hmoty všetkých druhov, farbivá, mo-
ridlá, ochranné prostriedky proti korózii a na drevo, lepidlá na 
farby, prírodné živice, pigmenty, tmely. 
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z tých-
to materiálov patriace do triedy 17, polotovary z plastických 
hmôt, všetky tesniace, upchávkové a izolačné materiály, barié-
ry proti znečisteniu a na ochranu proti teplote, zvuku a proti 
iným fyzikálnym a chemickým vplyvom, obklady, izolačné 
dosky, fólie, hadice, azbestová lepenka, lepiace pásky patriace 
do triedy 17, izolačné nátery a omietky, živice (polotovary), 
tmely. 
19 - Všetok nekovový stavebný materiál a nekovové kon-
štrukcie, malty, omietkoviny, štukatérske profily, preglejka, 
cementy, piesok, debnenie, decht, dosky z cementu a podob-
ných stavebných hmôt, dlaždice, stavebný kameň prírodný  
a umelý, suroviny na keramiku, lisovaný korok, stavebné ob-
klady a podlahy, stavebné priečky, sadra, sadrokartóny, štrk, 
stavebné sklo a drevo, vápno. 

(540) 

(550) obrazová 
(732) STOMIX, spol. s r. o., Skorošice č.p. 197, 790 65 Skorošice, CZ;  
(740) JUDr. Vladimír Čížek, advokát, Praha 1, Nové Město, CZ;  

(111) 200534 
(151) 7.10.2002 
(156) 15.5.2021 
(180) 15.5.2031 
(210) 1472-2001 
(220) 15.5.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie; farmaceutické prí-

pravky na liečenie Fabryho ochorenia. 

(540) FABRAZYME
(550) slovná 
(732) Genzyme Corporation, 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, 

US;  
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;  

(111) 200535 
(151) 7.10.2002 
(156) 15.5.2021 
(180) 15.5.2031 
(210) 1473-2001 
(220) 15.5.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie; farmaceutické a diag- 

nostické kompozície, ako je rekombinantný ľudský tyrotropín 
na použitie pri diagnostikovaní a liečení ochorení štítnej žľazy. 

(540) THYROGEN
(550) slovná 
(732) Genzyme Corporation, 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, 

US;  
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;  

(111) 200537 
(151) 7.10.2002 
(156) 16.5.2021 
(180) 16.5.2031 
(210) 1486-2001 
(220) 16.5.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Humánne farmaceutiká. 

(540) GILEAD SCIENCES
(550) slovná 
(732) Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, Califor- 

nia 94404, US;  
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;  
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(111) 200557 
(151) 7.10.2002 
(156) 6.6.2021 
(180) 6.6.2031 
(210) 1741-2001 
(220) 6.6.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 16 
(511) 16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač. 

(540) Slniečko 
(550) slovná 
(732) Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratisla-

va, SK;  
(740) Škodler Ondrej, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 200638 
(151) 8.10.2002 
(156) 18.6.2021 
(180) 18.6.2031 
(210) 1895-2001 
(220) 18.6.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Polovodičové procesorové čipy, integrované obvody, polo-

vodičové pamäťové zariadenia, mikroprocesory, dosky s plošný- 
mi spojmi, multimediálne akcelerátory, mikroradiče (mikro-
ovládače), TFT-LCD panely, LCD monitory, plazmový panel. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) SK Hynix Inc., 2091 Gyeongchung-daero, Bubal-eub, Icheon- 

-si, Gyeonggi-do, KR;  
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 200948 
(151) 11.11.2002 
(156) 26.2.2021 
(180) 26.2.2031 
(210) 567-2001 
(220) 26.2.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

 7 (511) 5, 9, 10, 35, 39, 41, 42 
(511) 5 - Obväzový a vatový materiál, farmaceutické prípravky. 

9 - Autorádiá; elektrické prístroje pre domácnosť v triede 9; 
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijíma-
če; riadenie automatické na dopravné prostriedky; riadiace pa-
nely; signalizačné panely; televízne prijímače a ich kombiná-
cie; modemy; monitory; rádio-, audio-, videovýrobky, výrob-
ky reprodukčné, záznamové a ich kombinácie; zariadenia 
oznamovacej elektroniky; zariadenia na satelitný príjem. 
10 - Zdravotnícke stroje, prístroje, pomôcky a zariadenia ako 
napr.: aerosólové dávkovače na lekárske účely, ampulky na 
lekárske účely, prístroje a zariadenia na lekárske analýzy, anes- 
teziologické prístroje, podporné bandáže, bandáže na kĺby or-
topedické, brušné korzety, brušné pásy, zariadenia na fyzické 
cvičenie, chirurgické prístroje a nástroje, dýchacie prístroje, 
elastické pančuchy na liečebné účely, elektródy na lekárske 
použitie, zariadenia na estetickú masáž, filtre na UV lúče na 
lekárske účely, fyzioterapeutické zariadenia, galvanické pásy  
 

na lekárske účely, galvanické terapeutické zariadenia, vibráto-
ry na horúci vzduch na lekárske účely, hydrostatické postele 
na lekárske účely, hypogastrické pásy, inhalačné prístroje, bruš- 
né korzety, korzety na zdravotnícke účely, kreslá na lekárske 
alebo zubolekárske účely, kryštálové, kremíkové lampy na le-
kárske účely, lampy na lekárske účely, laser na lekárske účely, 
lekárske prístroje a nástroje, masážne prístroje, masážne ruka-
vice, matrace na podopretie, ortopedická obuv, podporné ob-
väzy, ortopedické výrobky, pančuchy elastické, pančuchy na 
kŕčové žily, pásy elektrické na lekárske účely, pásy ortopedic-
ké, postele špeciálne vyrobené na lekárske účely, prikrývky 
elektrické vyhrievacie, rozprašovače na lekárske účely, skú-
šobné prístroje na lekárske účely, teplovzdušné terapeutické 
zariadenia, tlakomery, UV lampy na lekárske účely, vankúše 
elektricky vyhrievané, vankúše uspávacie, vankúše proti pre-
ležaninám, vibromasážne prístroje, vzduchové vankúše, zdra-
votná obuv. 
35 - Prieskum trhu a verejnej mienky; sprostredkovanie ob-
chodu s výrobkami; reklamná činnosť a jej sprostredkovanie. 
39 - Prenájom motorových vozidiel; distribúcia tovaru na do-
bierku; prenájom automatického riadenia na dopravné pro-
striedky. 
41 - Organizovanie kurzov a školení; prenájom zvukových 
nahrávacích zariadení, prenájom tovarov, ako autorádiá, hracie 
zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, tele-
vízne prijímače a ich kombinácie, monitory, rádio-, audio-, vi-
deovýrobky, výrobky reprodukčné, záznamové a ich kombi-
nácie; prenájom riadiacich panelov pre audio, rádio, video. 
42 - Prenájom zdravotníckych zariadení, pomôcok, strojov, 
prístrojov, ako aerosólové dávkovače na lekárske účely, am-
pulky na lekárske účely, prístroje a zariadenia na lekárske ana-
lýzy, anesteziologické prístroje, podporné bandáže, bandáže 
na kĺby ortopedické, brušné korzety, brušné pásy, zariadenia 
na fyzické cvičenie, chirurgické prístroje a nástroje, dýchacie 
prístroje, elastické pančuchy na liečebné účely, elektródy na 
lekárske použitie, zariadenia na estetickú masáž, filtre na UV 
lúče na lekárske účely, fyzioterapeutické zariadenia, galvanic-
ké pásy na lekárske účely, galvanické terapeutické zariadenia, 
vibrátory na horúci vzduch na lekárske účely, hydrostatické 
postele na lekárske účely, hypogastrické pásy, inhalačné prí-
stroje, brušné korzety, korzety na zdravotnícke účely, kreslá na 
lekárske alebo zubolekárske účely, kryštálové, kremíkové 
lampy na lekárske účely, lampy na lekárske účely, laser na le-
kárske účely, lekárske prístroje a nástroje, masážne prístroje, 
masážne rukavice, matrace na podopretie, ortopedická obuv, 
podporné obväzy, ortopedické výrobky, pančuchy elastické, 
pančuchy na kŕčové žily, pásy elektrické na lekárske účely, 
pásy ortopedické, postele špeciálne vyrobené na lekárske úče-
ly, prikrývky elektrické vyhrievacie, rozprašovače na lekárske 
účely, skúšobné prístroje na lekárske účely, teplovzdušné tera-
peutické zariadenia, tlakomery, UV lampy na lekárske účely, 
vankúše elektricky vyhrievané, vankúše uspávacie, vankúše 
proti preležaninám, vibromasážne prístroje, vzduchové vankú-
še, zdravotná obuv; prenájom riadiacich panelov na kontrolné 
a meracie zariadenia; podnikateľské poradenstvo mimo eko-
nomického, organizačného a účtovného poradenstva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá - tyrkys, červená, biela 
(732) ORIN Slovakia, s.r.o., Na Štepnici 1379/1, 960 01 Zvolen, SK;  
(740) Lobodová Dagmar, Ing., PKošice, SK;  
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(111) 200958 
(151) 11.11.2002 
(156) 28.3.2021 
(180) 28.3.2031 
(210) 990-2001 
(220) 28.3.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

 7 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Dietetické látky a potraviny upravené na lekárske účely; 

potraviny pre deti, batoľatá a chorých, detská a dojčenská vý-
živa; potravinové prípravky a doplnky ako posilňujúce požíva-
tiny; vitamínové prípravky; požívatiny na doplnenie redukč-
ných diét alebo prípravkov na schudnutie; prípravky obsahu-
júce biochemické katalyzátory najmä pre fyzicky aktívne oso-
by, rekonvalescentov a chorých; dezinfekčné prípravky. 
29 - Konzervované potraviny obsahujúce tovary patriace do 
triedy 29; polievky; prípravky na polievky; polievky vo vrec-
ku; mliečne prípravky; konzervované hotové jedlá a ich zlož-
ky obsahujúce prevažne tovary patriace do triedy 29; mrazené 
mäso; mäso a mäsové výrobky, ako mäsové pasty, nátierky na 
chlieb, nátierky na chlieb, paštéty; ovocie a zelenina konzer-
vovaná, sušená, mrazená a zaváraná; želatína; jedlá želatína; 
ovocné rôsoly; džemy; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne vý-
robky; mliečne, smotanové, jogurtové, tvarohové mrazené 
krémy aj s rastlinným tukom; mliečne, smotanové, jogurtové, 
tvarohové mrazené krémy s prídavkom ovocia; ovocné mra-
zené krémy; ovocné drene; zmrazené hotové jedlá a polotova-
ry obsahujúce prevažne tovary patriace do triedy 29. 
30 - Oblátky; cukrovinky včítane gumových; esencie do cuk-
roviniek; cukrárske výrobky; zmrazené hotové jedlá a poloto-
vary obsahujúce prevažne tovary patriace do triedy 30; káva; 
čaj; kakao; cukor; ryža; kávové náhradky; med; ľad na osvie-
ženie; zmrzliny; ovocné zmrzliny; smotanové zmrzliny; mra-
zené cukrovinky; zmrzlinové výrobky; jogurty mrazené 
(zmrzliny); obilninové lupienky a vločky; ovocné želé; šaláto-
vé zálievky; šalátové omáčky; šalátové dresingy; konzervova-
né potraviny obsahujúce tovary patriace do triedy 30; konzer-
vované hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne tovary 
do triedy 30. 

(540) SVAČINKA 
(550) slovná 
(732) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnická 133, 277 32 

Byšice, CZ;  
(740) Šuranová Traplová Jana, Mgr., Praha, CZ;  

 
 

(111) 200960 
(151) 11.11.2002 
(156) 12.4.2021 
(180) 12.4.2031 
(210) 1169-2001 
(220) 12.4.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

 7 (511) 1, 2, 17 
(511) 1 - Prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami, umelé živice, 

akrylové živice v surovom stave, chemické prostriedky na vý-
robu farieb, konzervačné prostriedky a spojivá do betónu, ce-
mentu, mált a podobných stavebných hmôt, disperzie, dehyd-
ratačné prostriedky na priemyselné účely, epoxidové živice  
v surovom stave, moridlá na kovy, všetky lepidlá na priemy-
selné účely, tmely na opravu rozbitých predmetov, na pneu-
matiky a na vypĺňanie dutín stromov, betónové spojivá, prí-
pravky do stierkových hmôt, vodovzdorné prostriedky do ce-
mentu a podobných stavebných hmôt. 
2 - Farby, laky, náterové hmoty všetkých druhov, akékoľvek 
farbivá patriace do triedy 2, moridlá, ochranné prostriedky 
proti korózii a na drevo, lepidlá na farby, prírodné živice v su-
rovom stave, pigmenty, tmely sklenárske a podobné (gity). 

17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z tých-
to materiálov patriace do triedy 17, polotovary z plastických 
hmôt, všetky tesniace, upchávkové a izolačné materiály, barié-
ry proti znečisteniu a na ochranu proti teplote, zvuku a proti 
iným fyzikálnym a chemickým vplyvom, izolačné obklady  
a dosky, fólie, hadice, azbestová lepenka, lepiace pásky patria-
ce do triedy 17, izolačné nátery a omietky, živice (polotovary), 
tmely. 

(540) ALFAFIX 
(550) slovná 
(732) STOMIX, spol. s r. o., Skorošice č.p. 197, 790 65 Skorošice, CZ;  
(740) Čížek Vladimír, JUDr. Praha, Nové Město, CZ;  

 
 

(111) 201318 
(151) 16.12.2002 
(156) 11.6.2021 
(180) 11.6.2031 
(210) 1807-2001 
(220) 11.6.2001 
(442) 10.9.2002 
(450) 4.3.2003 

 7 (511) 5, 32, 33 
(511) 5 - Dietetické výrobky na liečebné účely; potraviny a nápoje 

pre deti, batoľatá a chorých; diabetické prípravky a nápoje na 
liečebné účely. 
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu 
nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav, nealkoho-
lické kokteily. 
33 - Alkoholické nápoje kombinované (mixované) všetkých 
druhov s obsahom džúsu, alkoholické kokteily s obsahom džú- 
su. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) LINEA Nivnice, a. s., U dvora 190, 687 51 Nivnice, CZ;  
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 201619 
(151) 16.1.2003 
(156) 24.4.2021 
(180) 24.4.2031 
(210) 1260-2001 
(220) 24.4.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

 7 (511) 7 
(511) 7 - Automatické umývačky riadu, elektrické vysávače, elek-

trické drviče sójových bôbov pre domácnosť, elektrické od-
šťavovače ovocia pre domácnosť, mixéry pre domácnosť 
(stroje), elektrické šľahače vajec pre domácnosť, práčky, stroje 
na výrobu potravín, stroje na výrobu minerálnej vody, elek-
trické stroje na výrobu nápojov. 

(540) 
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(550) obrazová 
(732) MIDEA GROUP CO., LTD, B26-28F, Midea Headquarter 

Building, No.6 Midea Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan, Gu-
angdong, CN;  

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

(111) 201820 
(151) 10.2.2003 
(156) 20.2.2021 
(180) 20.2.2031 
(210) 496-2001 
(220) 20.2.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

 7 (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné 

prístroje a nástroje; komunikačné a telekomunikačné prístroje 
a nástroje; elektrické a elektronické prístroje a nástroje, všetky 
na spracovanie, zaznamenávanie, uchovávanie, prenos, vy-
hľadávanie, obnovovanie alebo príjem dát; prístroje a nástroje 
na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov a kó-
dovaných dát; televízne prístroje a nástroje; hologramy; počí-
tače; periférne zariadenia pre počítače; elektronické obvody na 
prenos programovaných dát; počítačové programy; počítačový 
softvér; disky, pásky a vodiče, všetky ako magnetické nosiče 
údajov; nenahraté a nahraté magnetické karty; počítačový 
softvér poskytovaný z internetu; elektronické publikácie (kopí-
rovateľné) poskytované on-line z počítačových báz dát alebo 
z internetu; počítačový softvér a telekomunikačné prístroje (vrá-
tane modemov) na umožnenie pripojenia k bázam dát a k in- 
ternetu; počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát; 
digitálna hudba (kopírovateľná) poskytovaná z počítačových 
báz dát alebo z internetu; digitálna hudba (kopírovateľná) po-
skytovaná z MP3 internetových webových stránok; MP3 pre-
hrávače; satelitné vysielače a prijímače; elektrické vodiče a káb- 
le; odporové vodiče; elektródy; paginovacie, rádiové pagino-
vacie a rádiové telefónne prístroje a nástroje; telefóny, mobil-
né telefóny a telefónne slúchadlá; príslušenstvo k telefónom  
a telefónnym slúchadlám; adaptéry na použitie s telefónmi; 
nabíjačky batérií na použitie s telefónmi; jednotky na upevne-
nie na stole alebo v aute so zabudovaným reproduktorom 
umožňujúce použitie telefónneho slúchadla bez držania ruka-
mi (hands-free); držiaky telefónnych prístrojov do auta; tašky, 
puzdrá a obaly špeciálne upravené na držanie alebo prenášanie 
prenosných telefónov a telefónneho vybavenia s príslušen-
stvom; počítačové osobné organizéry; antény; batérie, akumu-
látory; mikroprocesory; klávesnice; modemy; elektronické glo- 
bálne zameriavacie systémy; elektronické navigačné a zame-
riavacie prístroje a nástroje; monitorovacie (iné než in vivo 
monitorovacie) prístroje a nástroje; rádiové prístroje a nástro-
je; prístroje a nástroje na elektrické riadenie, testovacie (iné 
než in vivo testovacie), signalizačné, kontrolné a učebné prí-
stroje a nástroje; optické a elektro-optické prístroje a nástroje; 
videofilmy; elektrické a elektronické príslušenstvo a periférne 
zariadenia určené a prispôsobené na použitie s počítačmi, au-
diovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické 
hry; časti a fitingy všetkých uvedených tovarov. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov ne-
zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; fotografie; obrazy; rámy 
na obrazy; knihy; časopisy; periodiká; tlačené publikácie; pí-
sacie potreby; papiernický tovar; papiernické výrobky; kance-
lárske potreby; výrobky na uskladňovanie papiernického tova-
ru nezahrnuté v iných triedach; ochranné pokrývky na stôl; 
materiály na kreslenie a maľovanie; zápisníky, adresáre, diáre 
a knihy na osobné zapisovanie; záložky do kníh; kalendáre; pla-
gáty; plánovače; materiály na modelovanie nezahrnuté v iných 
triedach; inštruktážne a učebné materiály; papierové, kartóno-
vé, lepenkové a plastové tašky na nosenie zahrnuté v triede 16. 
18 - Výrobky z usne alebo koženky; tašky, peňaženky a ka-
belky, náprsné tašky, puzdrá a obaly; dáždniky a slnečníky; 
plastové tašky na nosenie zahrnuté v triede 18. 

25 - Oblečenie; obuv; pokrývky hlavy; gymnastické odevy 
a obuv; všetky uvedené tovary zahrnuté v triede 25. 
28 - Hry a predmety na hranie; elektronické hry nezahrnuté 
v iných triedach; gymnastické potreby patriace do triedy 28; 
športové potreby patriace do triedy 28. 
35 - Reklama, propagácia a inzercia; podpora predaja; ob-
chodný manažment; obchodná správa; organizácia a manaž-
ment plánu obchodného rozvoja a loajality; obchodné infor-
mačné služby; administratívne spracovanie a organizovanie 
zásielkových služieb; usporadúvanie obchodných predstavo-
vaní; služby obchodného prieskumu a prehľadov; služby ob-
chodných prognóz; poskytovanie obchodných, administratív-
nych a sekretárskych služieb; usporadúvanie a vedenie výstav 
a expozícií na obchodné účely; dražby prostredníctvom inter-
netu; služby obchodnej správy na spracovanie predaja pro-
stredníctvom internetu; reklamné, propagačné a inzertné služ-
by na podporu elektronického obchodu; obchodné a podnika-
teľské poradenské a konzultačné služby, poskytovanie infor-
mácií a poradenstvo v oblasti zásobovania a podpory predaja 
tovarov a výberu a vystavovania výrobkov; poskytovanie in-
formácií a poradenstvo potenciálnym kupcom tovarov a vý-
robkov; všetky uvedené služby poskytované on-line z počíta-
čových báz dát alebo prostredníctvom internetu, alebo posky-
tovaných inými spôsobmi; zhromažďovanie a prepis dát; 
zhromažďovanie inzerátov a reklamy na použitie ako webo-
vých stránok na internete; zhromažďovanie adresárov na účely 
zverejnenia na internete; poskytovanie priestoru na webových 
stránkach na účely reklamy, propagácie a inzercie výrobkov  
a služieb; služby spracovania báz dát a spracovania dát; služby 
prijímania telefonických hovorov a vybavovanie odkazov; 
manažment dát a elektronickej inventarizácie. 
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v ob-
lasti peňažníctva; poisťovanie a financovanie telekomunikač-
ných prístrojov, systémov a zariadení; poskytovanie vybave-
nia a služieb súvisiacich s kreditnými kartami; poskytovanie 
služieb elektronického prevodu peňazí a on-line transakčných 
služieb; finančné služby; služby v oblasti bankovníctva; služ-
by investičného a finančného manažmentu; správa fondov 
a investícií; počítačom riadené finančné služby; poskytovanie 
služieb ohodnocovania on-line; služby v oblasti realít; ma-
nažment nehnuteľností a s tým súvisiace poskytovanie infor-
mácií; poskytovanie finančných informácií; cenové ponuky 
(kotácie) na burzy cenných papierov; informačné služby týka-
júce sa cenných papierov a akcií; maklérstvo v oblasti cenných 
papierov a obligácií; zaobstarávanie a zhromažďovanie finan- 
čných zdrojov; charitatívne zbierky, organizovanie zbierok a or- 
ganizovanie aktivít súvisiacich so zaobstarávaním a zhromaž-
ďovaním finančných zdrojov; finančné sponzorstvo; poskyto-
vanie zliav; poskytovanie informačných služieb týkajúcich sa 
poisťovníctva, finančníctva, peňažníctva, domáceho a interne-
tového bankovníctva, informácií o cenných papieroch a ak-
ciách, maklérstve cenných papierov a obligácií, poskytované 
on-line z počítačových báz dát alebo z internetu. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných prístrojov 
a systémov, telefónov, mobilných telefónov a telefónnych slú-
chadiel, paginovacích prístrojov, rádiových paginovacích prí-
strojov, rádiových telefónnych prístrojov, počítačov a osob-
ných organizérov, počítačového hardvéru, satelitných vysiela-
čov a prijímačov; informačné služby týkajúce sa všetkého 
uvedeného, poskytované on-line z počítačových báz dát alebo 
z internetu, alebo poskytované inými spôsobmi; informačné 
služby týkajúce sa výstavby, údržby a opravy domácností, 
všetko uvedené poskytované prostredníctvom telekomunikač-
ného spojenia; informačné služby týkajúce sa údržby a opravy 
vozidiel, všetko poskytované prostredníctvom telekomunikač-
ného spojenia; informačné služby týkajúce sa opravy alebo in-
štalácie, poskytované on-line z počítačových báz dát alebo  
z internetu. 
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, faxové a te-
lefaxové služby, služby zberu a prenosu správ a odkazov, rá-
diové paginovacie služby, služby elektronickej pošty; prenos  
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a príjem dát a informácií; služby elektronického doručovania 
správ a odkazov; on-line informačné služby týkajúce sa tele-
komunikácií; služby výmeny dát; telekomunikačný prenos 
dát; satelitné komunikačné služby; vysielanie a prenos rozhla-
sových alebo televíznych programov; videotextové a teletex-
tové služby, služby elektronického systému výberu a vysiela-
nia dát televíznymi káblami alebo telefónnymi linkami; odka-
zové videoslužby; konferenčné videoslužby; telefónne video- 
služby; telekomunikácia informácií (vrátane webových strá-
nok), počítačových programov a iných dát; poskytovanie uží-
vateľského prístupu k internetu; poskytovanie telekomunikač-
ných pripojení k internetu alebo bázam dát; poskytovanie prí-
stupu k internetovým stránkam s digitálnou hudbou; poskyto-
vanie prístupu k MP3 webovým stránkam na internete; posky-
tovanie prístupu k elektronickej on-line sieti s cieľom vyhľa-
dávať a obnovovať informácie; doručovanie digitálnej hudby te-
lekomunikáciami; obsluha vyhľadávačov; telekomunikačné prí-
stupové služby; prenos správ, odkazov a obrazov pomocou po-
čítačov; komunikácia prostredníctvom počítačov; služby tlačo-
vých kancelárií; prenos správ a informácií o aktuálnom dianí; 
nájom, lízing alebo prenájom prístrojov, nástrojov, zariadení 
alebo komponentov na použitie pri poskytovaní uvedených slu-
žieb; informačné služby týkajúce sa všetkého uvedeného. 
39 - Zhromažďovanie, uskladňovanie a doručovanie výrobkov; 
organizovanie a riadenie poštového doručovania na objednávku; 
balenie a obaľovanie výrobkov; zabezpečovanie prepravy a ces-
tovania; služby rezervácie ciest; informačné služby spojené  
s prepravou a cestovaním; organizovanie ciest a informácie  
s tým súvisiace, všetko poskytované on-line z počítačových báz 
dát alebo z internetu; poskytovanie prenájmu, predaja a organi-
zovanie parkovania vozidiel vrátane rezervácií poskytované 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia; služby prenají-
mania vozidiel (vehicle chartering services); porovnávanie cien 
a špecifikácií automobilov a informačné služby poskytované 
prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov; poskytovanie 
informácií týkajúcich sa všetkých uvedených služieb. 
41 - Služby výchovy, vzdelávania, výcviku, kurzov a školení; 
služby zábavy; športové a kultúrne aktivity; informácie týka-
júce sa výchovy, vzdelávania, zábavy, športových a kultúr-
nych udalostí poskytované on-line z počítačových báz dát ale-
bo z internetu, alebo poskytované inými spôsobmi; služby 
elektronických hier poskytované z počítačových báz dát alebo 
prostredníctvom internetu; služby video- a audioprenájmu; 
služby rozhlasovej a televíznej zábavy; poskytovanie on-line 
elektronických publikácií; publikácia elektronických kníh, no-
vín a časopisov on-line; publikácia textov v elektronickej ale-
bo v inej forme; výstavné služby; poskytovanie on-line prístu-
pu k výstavám a výstavným službám; programovacie služby 
týkajúce sa správ a noviniek na prenos prostredníctvom inter-
netu; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, sympó-
zií, konzultácií, cvičení a kurzov workshopov; interaktívne  
a diaľkové výučbové kurzy a zasadania poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačo-
vej siete, alebo poskytované inými spôsobmi; služby umelec-
kých galérií poskytované on-line prostredníctvom telekomu-
nikačného spojenia; služby herní; služby klubov; rezervácia  
a objednávanie vstupeniek na zábavné, športové a kultúrne 
podujatia; služby elektronických knižníc na účely zabezpečo-
vania elektronických informácií (vrátane archívnych informá-
cií) vo forme elektronických textov, audio- a/alebo videoin-
formácií a dát, hier a zábavy; služby elektronických hier po-
skytované prostredníctvom internetu; poskytovanie a vedenie 
elektronických konferencií, diskusných skupín a rozhovorov 
(chat rooms); poskytovanie digitálnej hudby (nekopírovateľ-
nej) z internetu; poskytovanie digitálnej hudby (nekopírova-
teľnej) z MP3 internetových webových stránok; informácie  
o móde poskytované prostredníctvom telekomunikačných 
prostriedkov z počítačových báz dát alebo prostredníctvom in-
ternetu; poskytovanie informácií týkajúcich sa všetkých uve-
dených služieb. 
 
 

42 - Poskytovanie počítačového hardvéru a softvéru v kaviar-
ňach, baroch, jedálňach, bistrách, reštauráciách, espresách ale-
bo denných baroch na prístup k internetu a jeho používanie 
tretími osobami; príprava jedla a nápojov; stravovacie služby; 
reštauračné služby; služby kaviarní a jedální; služby bufetov; 
služby reštaurácií s rýchlym občerstvením; poskytovanie kon-
ferenčných a výstavných služieb; počítačové služby; údržba, 
aktualizácia a zostavovanie počítačového softvéru a progra-
mov; služby počítačového programovania; príprava a posky-
tovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenia počíta-
čových sietí; služby programovania poskytované on-line; pre-
nájom počítačov; dizajn, kreslenie a písanie za províziu, všet-
ko na účely zhromažďovania webových stránok na internete; 
vytváranie a údržba webových stránok; hostenie cudzích we-
bových stránok; inštalácia a údržba počítačového softvéru; 
prenájom prístupového času k počítačovým bázam dát; zhro-
mažďovanie, vytváranie a údržba registra doménových mien; 
poskytovanie informácií týkajúcich sa služieb patriacich do 
tejto triedy a poskytovanie neobchodných poradenských slu-
žieb on-line z počítačových báz dát alebo prostredníctvom in-
ternetu; služby zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií 
pred zneužitím a konzultačné služby; ochrana osobného vlas- 
tníctva; predpovedanie prostredníctvom horoskopov; predpo-
vedanie počasia; výstrižkové a informačné služby týkajúce sa 
správ, noviniek a aktuálneho diania; služby hotelových rezer-
vácií; služby ubytovacích agentúr; informačné a rezervačné 
služby týkajúce sa ubytovania; služby agentúr zaoberajúce sa 
osobným zoznamovaním a sprostredkovaním stretnutí; služby 
agentúr zabezpečujúce sprevádzanie s ochranou; informačné, 
konzultačné a poradenské služby v oblasti starostlivosti o zdra- 
vie a lekárstva poskytované on-line z počítačových báz dát, 
alebo prostredníctvom internetu, alebo poskytované inými 
spôsobmi; informačné a poradenské služby v oblasti krásy; in-
formačné a poradenské služby v oblasti záhradníčenia a zá-
hradníckeho dizajnu; poskytovanie informácií a poradenstvo  
o otázkach environmentálneho povedomia; služby v oblasti in-
teriérového dizajnu a informačné a poradenské služby s tým 
súvisiace; prekladateľské služby; informácie a poradenstvo tý-
kajúce sa jedla, výživy a varenia; profesionálne neobchodné 
poradenské a konzultačné služby; poskytovanie poradenských 
a konzultačných služieb týkajúcich sa poisťovníctva, finanč-
níctva, peňažníctva, domáceho a internetového bankovníctva, 
informácií o cenných papieroch a akciách, maklérstve cenných 
papierov a obligácií, poskytované on-line z počítačových báz 
dát alebo z internetu; poradenstvo v oblasti manažmentu ne-
hnuteľností; profesionálne neobchodné poradenské a konzul-
tačné služby týkajúce sa inštalačných údržbových a opravár-
skych služieb v triede 37, poskytované on-line z počítačových 
báz dát alebo z internetu, alebo poskytované inými spôsobmi; 
profesionálne neobchodné poradenské a konzultačné služby 
týkajúce sa komunikačných služieb v triede 38; profesionálne 
neobchodné poradenské a konzultačné služby týkajúce sa slu-
žieb v triede 39; profesionálne neobchodné poradenské a kon-
zultačné služby týkajúce sa služieb v triede 41. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, oranžová 
(732) Orange Brand Services Limited, 3 More London Riverside, 

Londýn SE1 2AQ, GB;  
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratislava, SK;  
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(111) 201826 
(151) 10.2.2003 
(156) 9.4.2021 
(180) 9.4.2031 
(210) 1105-2001 
(220) 9.4.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

 7 (511) 9, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné 

prístroje a nástroje; komunikačné a telekomunikačné prístroje 
a nástroje; elektrické a elektronické prístroje a nástroje, všetky 
na spracovanie, zaznamenávanie, uchovávanie, prenos, vyhľa- 
dávanie, obnovovanie alebo príjem dát; prístroje a nástroje na 
nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov a kódo-
vaných dát; televízne prístroje a nástroje; hologramy; počítače; 
periférne zariadenia pre počítače; elektronické obvody na pre-
nos programovaných dát; počítačové programy; počítačový 
softvér; disky, pásky a vodiče, všetky ako magnetické nosiče 
údajov; nenahraté a nahraté magnetické karty; počítačový 
softvér poskytovaný z internetu; elektronické publikácie (kopí-
rovateľné) poskytované on-line z počítačových báz dát alebo  
z internetu; počítačový softvér a telekomunikačné prístroje 
(vrátane modemov) na umožnenie pripojenia k bázam dát  
a k internetu; počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania 
dát; digitálna hudba (kopírovateľná) poskytovaná z počítačo-
vých báz dát alebo z internetu; digitálna hudba (kopírovateľ-
ná) poskytovaná z MP3 internetových webových stránok; 
MP3 prehrávače; satelitné vysielače a prijímače; elektrické 
vodiče a káble; odporové vodiče; elektródy; paginovacie, rá-
diové paginovacie a rádiové telefónne prístroje a nástroje; tele-
fóny, mobilné telefóny a telefónne slúchadlá; príslušenstvo  
k telefónom a telefónnym slúchadlám; adaptéry na použitie  
s telefónmi; nabíjačky batérií na použitie s telefónmi; jednotky 
na upevnenie na stole alebo v aute so zabudovaným reproduk-
torom umožňujúce použitie telefónneho slúchadla bez držania 
rukami (hands-free); držiaky telefónnych prístrojov do auta; 
tašky, puzdrá a obaly špeciálne upravené na držanie alebo pre- 
nášanie prenosných telefónov a telefónneho vybavenia s prí-
slušenstvom; počítačové osobné organizéry; antény; batérie, 
akumulátory; mikroprocesory; klávesnice; modemy; elektro-
nické globálne zameriavacie systémy; elektronické navigačné 
a zameriavacie prístroje a nástroje; monitorovacie (iné než in 
vivo monitorovacie) prístroje a nástroje; rádiové prístroje a ná-
stroje; prístroje a nástroje na elektrické riadenie, testovacie 
(iné než in vivo testovacie), signalizačné, kontrolné a učebné 
prístroje a nástroje; optické a elektrooptické prístroje a nástro-
je; videofilmy; elektrické a elektronické príslušenstvo a peri-
férne zariadenia určené a prispôsobené na použitie s počítač-
mi, audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektro-
nické hry; časti a fitingy všetkých uvedených tovarov. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov ne-
zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; fotografie; obrazy; rámy 
na obrazy; knihy; časopisy; periodiká; tlačené publikácie; pí-
sacie potreby; papiernický tovar; papiernické výrobky; kance-
lárske potreby; výrobky na uskladňovanie papiernického tova-
ru nezahrnuté v iných triedach; ochranné pokrývky na stôl; 
materiály na kreslenie a maľovanie; zápisníky, adresáre, diáre 
a knihy na osobné zapisovanie; záložky do kníh; kalendáre; 
plagáty; plánovače; materiály na modelovanie nezahrnuté  
v iných triedach; inštruktážne a učebné materiály; papierové, 
kartónové, lepenkové a plastové tašky na nosenie zahrnuté  
v triede 16. 
25 - Gymnastické odevy a obuv. 
28 - Hry a predmety na hranie; elektronické hry nezahrnuté  
v iných triedach; gymnastické potreby patriace do triedy 28; 
športové potreby patriace do triedy 28. 
35 - Reklama, propagácia a inzercia; podpora predaja; ob-
chodný manažment; obchodná správa; organizácia a manaž-
ment plánu obchodného rozvoja a loajality; obchodné infor-
mačné služby; administratívne spracovanie a organizovanie  
 

zásielkových služieb; usporadúvanie obchodných predstavo-
vaní; služby obchodného prieskumu a prehľadov; služby ob-
chodných prognóz; poskytovanie obchodných, administratív-
nych a sekretárskych služieb; usporadúvanie a vedenie výstav 
a expozícií na obchodné účely; dražby prostredníctvom inter-
netu; služby obchodnej správy na spracovanie predaja pro-
stredníctvom internetu; reklamné, propagačné a inzertné služ-
by na podporu elektronického obchodu; obchodné a podnika-
teľské poradenské a konzultačné služby, poskytovanie infor-
mácií a poradenstvo v oblasti zásobovania a podpory predaja 
tovarov a výberu a vystavovania výrobkov; poskytovanie in-
formácií a poradenstvo potenciálnym kupcom tovarov a vý-
robkov; všetky uvedené služby poskytované on-line z počíta-
čových báz dát alebo prostredníctvom internetu, alebo posky-
tovaných inými spôsobmi; zhromažďovanie a prepis dát; 
zhromažďovanie inzerátov a reklamy na použitie ako webo-
vých stránok na internete; zhromažďovanie adresárov na účely 
zverejnenia na internete; poskytovanie priestoru na webových 
stránkach na účely reklamy, propagácie a inzercie výrobkov  
a služieb; služby spracovania báz dát a spracovania dát; služby 
prijímania telefonických hovorov a vybavovanie odkazov; 
manažment dát a elektronickej inventarizácie. 
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v ob-
lasti peňažníctva; poisťovanie a financovanie telekomunikač-
ných prístrojov, systémov a zariadení; poskytovanie vybave-
nia a služieb súvisiacich s kreditnými kartami; poskytovanie 
služieb elektronického prevodu peňazí a on-line transakčných 
služieb; finančné služby; služby v oblasti bankovníctva; služby 
investičného a finančného manažmentu; správa fondov a inves-
tícií; počítačom riadené finančné služby; poskytovanie služieb 
ohodnocovania on-line; služby v oblasti realít; manažment ne-
hnuteľností a s tým súvisiace poskytovanie informácií; posky-
tovanie finančných informácií; cenové ponuky (kotácie) na 
burzy cenných papierov; informačné služby týkajúce sa cen-
ných papierov a akcií; maklérstvo v oblasti cenných papierov 
a obligácií; zaobstarávanie a zhromažďovanie finančných zdro- 
jov; charitatívne zbierky, organizovanie zbierok a organizova-
nie aktivít súvisiacich so zaobstarávaním a zhromažďovaním 
finančných zdrojov; finančné sponzorstvo; poskytovanie zliav; 
poskytovanie informačných služieb týkajúcich sa poisťovníc-
tva, finančníctva, peňažníctva, domáceho a internetového 
bankovníctva, informácií o cenných papieroch a akciách, mak-
lérstve cenných papierov a obligácií, poskytované on-line  
z počítačových báz dát alebo z internetu. 
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných prístrojov 
a systémov, telefónov, mobilných telefónov a telefónnych slú-
chadiel, paginovacích prístrojov, rádiových paginovacích prí-
strojov, rádiových telefónnych prístrojov, počítačov a osob-
ných organizérov, počítačového hardvéru, satelitných vysiela-
čov a prijímačov; informačné služby týkajúce sa všetkého 
uvedeného, poskytované on-line z počítačových báz dát alebo 
z internetu, alebo poskytované inými spôsobmi; informačné 
služby týkajúce sa výstavby, údržby a opravy domácností, 
všetko uvedené poskytované prostredníctvom telekomunikač-
ného spojenia; informačné služby týkajúce sa údržby a opravy 
vozidiel, všetko poskytované prostredníctvom telekomunikač-
ného spojenia; informačné služby týkajúce sa opravy alebo in-
štalácie, poskytované on-line z počítačových báz dát alebo  
z internetu. 
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, faxové a te-
lefaxové služby, služby zberu a prenosu správ a odkazov, rá-
diové paginovacie služby, služby elektronickej pošty; prenos  
a príjem dát a informácií; služby elektronického doručovania 
správ a odkazov; on-line informačné služby týkajúce sa tele-
komunikácií; služby výmeny dát; telekomunikačný prenos 
dát; satelitné komunikačné služby; vysielanie a prenos rozhla-
sových alebo televíznych programov; videotextové a teletex-
tové služby, služby elektronického systému výberu a vysiela-
nia dát televíznymi káblami alebo telefónnymi linkami; odka-
zové videoslužby; konferenčné videoslužby; telefónne video- 
služby; telekomunikácia informácií (vrátane webových strá- 
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nok), počítačových programov a iných dát; poskytovanie uží-
vateľského prístupu k internetu; poskytovanie telekomunikač-
ných pripojení k internetu alebo k bázam dát; poskytovanie 
prístupu k internetovým stránkam s digitálnou hudbou; posky-
tovanie prístupu k MP3 webovým stránkam na internete; po-
skytovanie prístupu k elektronickej on-line sieti s cieľom vy-
hľadávať a obnovovať informácie; doručovanie digitálnej hud- 
by telekomunikáciami; obsluha vyhľadávačov; telekomuni-
kačné prístupové služby; prenos správ, odkazov a obrazov 
pomocou počítačov; komunikácia prostredníctvom počítačov; 
služby tlačových kancelárií; prenos správ a informácií o aktu-
álnom dianí; nájom, lízing alebo prenájom prístrojov, nástro-
jov, zariadení alebo komponentov na použitie pri poskytovaní 
uvedených služieb; informačné služby týkajúce sa všetkého 
uvedeného. 
39 - Zhromažďovanie, uskladňovanie a doručovanie výrob-
kov; organizovanie a riadenie poštového doručovania na ob-
jednávku; balenie a obaľovanie výrobkov; zabezpečovanie pre- 
pravy a cestovania; služby rezervácie ciest; informačné služby 
spojené s prepravou a cestovaním; organizovanie ciest a in-
formácie s tým súvisiace, všetko poskytované on-line z počí-
tačových báz dát alebo z internetu; poskytovanie prenájmu, 
predaja a organizovanie parkovania vozidiel vrátane rezervácií 
poskytované prostredníctvom telekomunikačného spojenia; 
služby prenajímania vozidiel (vehicle chartering services); po-
rovnávanie cien a špecifikácií automobilov a informačné služ-
by poskytované prostredníctvom telekomunikačných pro-
striedkov; poskytovanie informácií týkajúcich sa všetkých 
uvedených služieb. 
41 - Služby výchovy, vzdelávania, výcviku, kurzov a školení; 
služby zábavy; športové a kultúrne aktivity; informácie týka-
júce sa výchovy, vzdelávania, zábavy, športových a kultúr-
nych udalostí poskytované on-line z počítačových báz dát ale-
bo z internetu, alebo poskytované inými spôsobmi; služby 
elektronických hier poskytované z počítačových báz dát alebo 
prostredníctvom internetu; služby video- a audioprenájmu; 
služby rozhlasovej a televíznej zábavy; poskytovanie on-line 
elektronických publikácií; publikácia elektronických kníh, no-
vín a časopisov on-line; publikácia textov v elektronickej ale-
bo v inej forme; výstavné služby; poskytovanie on-line prístu-
pu k výstavám a výstavným službám; programovacie služby 
týkajúce sa správ a noviniek na prenos prostredníctvom inter-
netu; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, sympó-
zií, konzultácií, cvičení a workshopov; interaktívne a diaľkové 
výučbové kurzy a zasadania poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete, 
alebo poskytované inými spôsobmi; služby umeleckých galé-
rií poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného 
spojenia; služby herní; služby klubov; rezervácia a objednáva-
nie vstupeniek na zábavné, športové a kultúrne podujatia; 
služby elektronických knižníc na účely zabezpečovania elek-
tronických informácií (vrátane archívnych informácií) vo for-
me elektronických textov, audio- a/alebo videoinformácií  
a dát, hier a zábavy; služby elektronických hier poskytované 
prostredníctvom internetu; poskytovanie a vedenie elektronic-
kých konferencií, diskusných skupín a rozhovorov (chat ro-
oms); poskytovanie digitálnej hudby (nekopírovateľnej) z in-
ternetu; poskytovanie digitálnej hudby (nekopírovateľnej)  
z MP3 internetových webových stránok; informácie o móde 
poskytované prostredníctvom telekomunikačných prostried-
kov z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; 
poskytovanie informácií týkajúcich sa všetkých uvedených 
služieb. 
42 - Poskytovanie počítačového hardvéru a softvéru v kaviar-
ňach, baroch, jedálňach, bistrách, reštauráciách, espresách ale-
bo denných baroch na prístup k internetu a jeho používanie 
tretími osobami; príprava jedla a nápojov; stravovacie služby; 
reštauračné služby; služby kaviarní a jedální; služby bufetov; 
služby reštaurácií s rýchlym občerstvením; poskytovanie kon-
ferenčných a výstavných služieb; počítačové služby; údržba, 
aktualizácia a zostavovanie počítačového softvéru a progra- 
 

mov; služby počítačového programovania; príprava a posky-
tovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenia počíta-
čových sietí; služby programovania poskytované on-line; pre-
nájom počítačov; dizajn, kreslenie a písanie za províziu, všet-
ko na účely zhromažďovania webových stránok na internete; 
vytváranie a údržba webových stránok; hostenie cudzích we-
bových stránok; inštalácia a údržba počítačového softvéru; 
prenájom prístupového času k počítačovým bázam dát; zhro-
mažďovanie, vytváranie a údržba registra doménových mien; 
poskytovanie informácií týkajúcich sa služieb patriacich do 
tejto triedy a poskytovanie neobchodných poradenských slu-
žieb on-line z počítačových báz dát alebo prostredníctvom in-
ternetu; služby zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií 
pred zneužitím a konzultačné služby; ochrana osobného vlas- 
tníctva; predpovedanie prostredníctvom horoskopov; predpo-
vedanie počasia; výstrižkové a informačné služby týkajúce sa 
správ, noviniek a aktuálneho diania; služby hotelových rezer-
vácií; služby ubytovacích agentúr; informačné a rezervačné 
služby týkajúce sa ubytovania; služby agentúr zaoberajúce sa 
osobným zoznamovaním a sprostredkovaním stretnutí; služby 
agentúr zabezpečujúce sprevádzanie s ochranou; informačné, 
konzultačné a poradenské služby v oblasti starostlivosti o zdra- 
vie a lekárstva poskytované on-line z počítačových báz dát, 
alebo prostredníctvom internetu, alebo poskytované inými 
spôsobmi; informačné a poradenské služby v oblasti krásy; in-
formačné a poradenské služby v oblasti záhradníčenia a zá-
hradníckeho dizajnu; poskytovanie informácií a poradenstvo  
o otázkach environmentálneho povedomia; služby v oblasti in-
teriérového dizajnu a informačné a poradenské služby s tým 
súvisiace; prekladateľské služby; informácie a poradenstvo tý-
kajúce sa jedla, výživy a varenia; profesionálne neobchodné 
poradenské a konzultačné služby; poskytovanie poradenských 
a konzultačných služieb týkajúcich sa poisťovníctva, finanč-
níctva, peňažníctva, domáceho a internetového bankovníctva, 
informácií o cenných papieroch a akciách, maklérstve cenných 
papierov a obligácií, poskytované on-line z počítačových báz 
dát alebo z internetu; poradenstvo v oblasti manažmentu ne-
hnuteľností; profesionálne neobchodné poradenské a konzul-
tačné služby týkajúce sa inštalačných údržbových a opravár-
skych služieb v triede 37, poskytované on-line z počítačových 
báz dát alebo z internetu, alebo poskytované inými spôsobmi; 
profesionálne neobchodné poradenské a konzultačné služby 
týkajúce sa komunikačných služieb v triede 38; profesionálne 
neobchodné poradenské a konzultačné služby týkajúce sa slu-
žieb v triede 39; profesionálne neobchodné poradenské a kon-
zultačné služby týkajúce sa služieb v triede 41. 

(540) ORANGE 
(550) slovná 
(732) Orange Brand Services Limited, 3 More London Riverside, 

Londýn SE1 2AQ, GB;  
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 202420 
(151) 14.4.2003 
(156) 6.4.2021 
(180) 6.4.2031 
(210) 1099-2001 
(220) 6.4.2001 
(442) 9.1.2003 
(450) 1.7.2003 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Mäso, konzervované mäso, výrobky z mäsa, klobásy, sa-

lámy, párky, hydina, zverina, šunka, údeniny. 

(540) CENTIMETROVÁ 
(550) slovná 
(732) TAURIS NITRIA spol. s r.o., Cintorínska 1718/39, 951 15 

Mojmírovce, SK;  
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
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(111) 202463 
(151) 15.4.2003 
(156) 26.9.2021 
(180) 26.9.2031 
(210) 2829-2001 
(220) 26.9.2001 
(442) 9.1.2003 
(450) 1.7.2003 

 7 (511) 16, 17, 24, 35 
(511) 16 - Bublinové obaly (na balenie); fólie (plastové priľnavé, 

naťahovacie) na paletizáciu; plastické hmoty na modelovanie; 
plastové fólie na balenie; plastové fólie, naťahovacie na paleti-
záciu; vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká do 
mikrovlnných rúr (vrecká na varenie); vrecká na odpadky  
z papiera alebo plastických materiálov; modelovacie pasty; 
modelovacie materiály; lepiace pásky na kancelárske účely  
a použitie v domácnosti. 
17 - Plastické hmoty, polotovary; plastové fólie s výnimkou 
baliacich fólií. 
24 - Obrusy s výnimkou papierových; plastické materiály (ná-
hradky tkanín). 
35 - Poradenstvo (odborné, obchodné); predvádzanie tovaru. 

(540) 

(550) obrazová 
(591) modrá tmavá, červená 
(732) UNIPLAST, s. r. o., Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, SK;  
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;  

(111) 202642 
(151) 23.4.2003 
(156) 13.12.2021 
(180) 13.12.2031 
(210) 3731-2001 
(220) 13.12.2001 
(442) 9.1.2003 
(450) 1.7.2003 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie na humánne použi-

tie, lieky; vakcíny. 

(540) INFANRIX HEXA
(550) slovná 
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S. A., Rue de l'Institut 89, 

B - 1330 Rixensart, BE;  
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, SK;  

(111) 202959 
(151) 9.6.2003 
(156) 16.3.2021 
(180) 16.3.2031 
(210) 883-2001 
(220) 16.3.2001 
(442) 4.3.2003 
(450) 11.9.2003 

 7 (511) 9, 35, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Počítačové programy nahrané; disky magnetické; kom-

paktné disky; optické kompaktné disky; nahrané operačné 
programy; nahrané programy obsluhujúce počítač; počítačový 
softvér vrátane nahraných i nenahraných nosičov zvukových  
a zvukovo-obrazových, ako aj periodických a neperiodických 
publikácií na dátových nosičoch. 
35 - Reklamná činnosť všetkých druhov; reklama; spracovanie 
textov; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie a aktua- 
 

lizovanie reklamných materiálov; konzultačná a poradenská 
služba týkajúca sa uvedených služieb; uverejňovanie reklam-
ných textov; vydávanie reklamných textov; vedenie kartoték  
v počítači; obchodné alebo podnikateľské informácie; vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných materiálov prostredníc-
tvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet); 
sprostredkovanie zamestnania; personálne poradenstvo; spro-
stredkovanie práce. 
38 - Počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počíta-
čových terminálov; prenosy správ alebo obrázkov pomocou 
počítačov; elektronická pošta. 
39 - Uchovávanie informácií. 
41 - Vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklam-
ných alebo náborových; vydavateľská a nakladateľská čin-
nosť; publikovanie na internete; vzdelávanie. 
42 - Obnovovanie počítačových databáz; prenájom strojového 
času počítačových databáz; odborné poradenstvo s výnimkou 
obchodného; profesionálne poradenstvo s výnimkou obchod-
ného alebo podnikateľského; počítačové programovanie; tvor-
ba softvéru; výroba softvéru; poradenstvo v oblasti počítačo-
vého hardvéru; grafický dizajn; prenájom času na prístup do 
počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru; aktua-
lizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov. 

(540) PROFESIA
(550) slovná 
(732) Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, SK;  
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;  

(111) 203906 
(151) 8.9.2003 
(156) 10.8.2021 
(180) 10.8.2031 
(210) 2398-2001 
(220) 10.8.2001 
(442) 3.6.2003 
(450) 2.12.2003 

 8 (511) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 35 - Automatizované spracovanie dát, sprostredkovateľská 

činnosť v oblasti obchodu s tovarmi, služby kancelárie zaobe-
rajúcej sa dovozom a vývozom, reklama, obchodné spravodaj-
stvo, sprostredkovanie obchodu (dovoz a vývoz) s vozidlami 
špeciálne konštruovanými alebo upravenými na vojenské pou-
žitie a ich súčasťami, propagačná činnosť, reklama, prenájom 
kancelárskych strojov a zariadení, účtovníctvo. 
36 - Prenájom bytov, nebytových priestorov, nehnuteľností  
a pozemkov, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľného 
majetku, kúpa na splátky (financovanie). 
37 - Čistenie kanalizácií, čalúnnictvo a autočalúnnictvo, opra-
vy motorových vozidiel a ostatných motorových dopravných 
prostriedkov, leštenie vozidiel, murárske práce, vykonávanie 
stavieb a opráv budov, montáž, opravy a údržba vyhradených 
elektrických zariadení a plynových zariadení; plnenie plyno-
vých tlakových nádob, montáž, opravy, rekonštrukcie tlako-
vých zariadení, montáž a opravy zdvíhacích zariadení, truhlár-
stvo, ako sú opravy nábytku, opravy trámov a pod., montáž  
a opravy telekomunikačných zariadení, zámočnícke práce, kú-
renárske práce, montáž a údržba konštrukcií, prenájom dielen-
ských strojov a zariadení, montáž a opravy kancelárskej rep-
rodukčnej elektroniky, elektrických strojov a prístrojov a regu-
lačnej techniky, prevádzkovanie čerpacích staníc s pohonnými 
hmotami, palivami a mazadlami, revízia elektrických zariade-
ní, kotlov a tlakových nádob, revízia tlakových a zdvíhacích 
zariadení. 
39 - Doprava cestná, koľajová, letecká a vodná, skladovanie  
a balenie tovaru, odovzdávanie informácií o doprave, rozvod 
elektrickej energie, prenajímanie garáží a motorových vozidiel. 
40 - Spracovanie materiálov patriace do uvedenej triedy, obrá-
banie kovov, pokovovanie, kalenie, kováčske práce, zváračské 
práce, sedlárske práce, brúsenie a leštenie kovov, galvanizácia,  
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zlievanie železných i neželezných kovov, truhlárstvo ako spra- 
covanie dreva, nakladanie s odpadom (likvidácia, recyklácia, 
spaľovanie, spracovanie), sklenárske práce. 
41 - Výchovná a zábavná činnosť, agentúrna činnosť v oblasti 
kultúry, zabezpečovanie a uskutočňovanie školení a kurzov, 
vydávanie príležitostných publikácií, tvorba filmových snímok 
a videosnímok, prevádzka múzeí. 
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe, diagnostika 
porúch energetických zariadení a rozvodov, zostavovanie zna-
leckých posudkov, hostinské, reštauračné, ubytovacie a iné 
súvisiace služby, projektová, konštrukčná a inžinierska čin-
nosť v oblasti strojárstva a elektroniky, tvorba a poskytovanie 
softvéru, právne služby, prekladateľské a tlmočnícke služby, 
chemické analýzy látok, prevádzka kantín a pohostinstiev, 
údržba zelene ako záhradnícke služby, poradenstvo a meranie 
v oblasti pracovného a životného prostredia, kníhtlač a ofseto-
vá tlač, služby v oblasti bezpečnosti práce a hygieny práce. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivni-

ce, CZ;  
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 204033 
(151) 16.9.2003 
(156) 4.7.2021 
(180) 4.7.2031 
(210) 2050-2001 
(220) 4.7.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 2.12.2003 

 7 (511) 2, 19, 39 
(511) 2 - Farby, fermeže, laky, farbivá, moridlá. 

19 - Nekovové stavebné materiály, asfalt, smola a bitúmen. 
39 - Balenie a distribúcia práškových hmôt a chemikálií, fa-
rieb, lakov, lepidiel, tmelov a pigmentov; skladovanie tovarov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, CZ;  
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 229756 
(151) 27.4.2011 
(156) 21.7.2020 
(180) 21.7.2030 
(210) 1204-2010 
(220) 21.7.2010 
(442) 4.1.2011 
(450) 6.6.2011 

 9 (511) 3, 5, 16, 35, 36, 37, 41, 44 
(511) 3 - Kozmetické a masážne prípravky uvedené v tejto triede; 

čistiace a leštiace prípravky uvedené v tejto triede; éterické 
oleje; éterické esencie. 
5 - Farmaceutické a zdravotnícke prípravky; liečivé substancie 
na humánne použitie; prípravky a substancie na veterinárne 
použitie; lekárnické výrobky, veterinárske výrobky, hygienic-
ké výrobky na lekárske účely; lieky, veterinárne prípravky,  
 

zdravotnícke prípravky; dietetické látky prispôsobené na le-
kárske účely; potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; 
hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné 
prostriedky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicí- 
dy; doplnky stravy pozostávajúce z vitamínov, minerálov, lie-
čivých rastlín (byliniek), všetko vo forme tabliet a esencií; po-
travinárske minerálne prípravky; vitamínové prípravky; diete-
tické substancie používané na lekárske účely; doplnky k výži-
ve na lekárske účely, rastlinné substancie na lekárske účely; 
liečivé rastliny, výrobky a prípravky z nich; liečivé byliny, vý-
robky a prípravky z nich; potravinové prípravky a doplnky 
všetkých druhov ako posilňujúce požívatiny na lekárske účely; 
doplnková výživa na liečebné účely; posilňujúce prípravky na 
lekárske účely; prípravky obsahujúce biochemické katalyzáto-
ry na lekárske účely, najmä pre fyzicky aktívne osoby, rekon-
valescentov a chorých; farmaceutické a liečebné prípravky na 
humánne použitie; liečebné rastlinné výťažky, extrakty na le-
kárske účely, esencie na lekárske účely, koncentráty a éterické 
oleje na lekárske účely; medicinálne emulzie, medicinálne 
čaje, balzamy na lekárske účely; cukrovinky s liečivými prísa-
dami; liečivé korene, liečivé čaje, bylinkové čaje na lekárske 
účely; jedlé rastlinné vlákniny s výnimkou výživných; diete-
tické látky a potraviny upravené na lekárske účely; potravino-
vé prípravky a doplnky ako posilňujúce požívatiny v každej 
forme na lekárske účely; dietetické výrobky, a to dietetické 
pečivo na lekárske účely a žuvačky na lekárske účely; pastilky 
a kapsuly na farmaceutické účely. 
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové propagačné 
materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, 
mapy, knihy, noviny, časopisy, tlačivá, etikety, nálepky, lepia-
ce štítky, papierové obrúsky, papierové podložky pod poháre. 
35 - Maloobchodná činnosť s textilnými výrobkami, s odev-
nými výrobkami, s kozmetickými výrobkami, s masážnymi 
prípravkami, s potravinárskymi výrobkami, s farmaceutickými 
a zdravotníckymi prípravkami; esenciami zo živých rastlín, 
dietetickými látkami prispôsobenými na lekárske účely, s diag- 
nostickými prístrojmi na lekárske účely, kardiostimulátormi, 
so zariadeniami na premiestňovanie invalidov, s dezinfekčný- 
mi prostriedkami, náplasťami, obväzovým materiálom, so sa-
nitárnymi prípravkami na liečebné účely a osobnú hygienu,  
s prístrojmi a nástrojmi chirurgickými a lekárskymi, s gume-
nými hygienickými pomôckami, s aminokyselinami na lekár-
ske účely, s doplnkami výživy na lekárske účely, s ortopedic-
kými pomôckami, so šijacím materiálom, so špeciálnym ná-
bytkom na lekárske použitie, s vystuženými obväzmi a bandá-
žami; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a ak- 
tualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných 
priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov, zásiel-
kové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, pre-
nájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkla-
dov, analýzy nákladov, inzertné činnosti, obchodný alebo pod- 
nikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, pre-
nájom kancelárskych strojov a zariadení, obchodný manaž-
ment a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav na ob-
chodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, 
prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, sekretárske služby, 
účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, marketingové štúdie. 
36 - Finančné informácie, finančné poradenstvo, služby v ob-
lasti finančníctva, faktoring a forfajting, finančný lízing, plate-
nie na splátky, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, 
prenájom kancelárskych priestorov. 
37 - Interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, uprato-
vacie práce uvedené v tejto triede, čistenie, chemické čistenie, 
čistenie automobilov, čistenie vagónov, čistenie ciest, čistenie 
komínov, čistenie kotlov, čistenie okien, čistenie exteriérov 
budov, čistenie interiérov, čistenie šatstva, oprava šatstva, žeh-
lenie bielizne, mangľovanie, opravy odevov, pranie; prenájom 
čistiacich strojov; deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia. 
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť; vydávanie kníh, 
časopisov, periodicky vychádzajúcich tlačovín, zborníkov, 
tvorba a vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo ná- 
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borových, vydávanie nekopírovateľných elektronických pub-
likácií, elektronická edičná činnosť - DPT služby; organizova-
nie živých predstavení, módnych prehliadok, večierkov, ško-
lení, kurzov, vedeckých konferencií, odborných seminárov, 
výstav a predajných výstav, vzdelávacie služby v prekladateľ-
skej a tlmočníckej oblasti; tlmočnícke a prekladateľské služby; 
služby fitnescentier umožňujúce telesné cvičenie. 
44 - Zdravotnícke a lekárske služby uvedené v tejto triede, 
kozmetické a vizážistické služby uvedené v tejto triede, salóny 
krásy, verejné kúpele na hygienické účely, kadernícke salóny, 
parné kúpele, masáže, manikúra, implantácie vlasov, fyziote-
rapia, fyzikálna terapia, aromaterapeutické služby, masérske 
služby, regeneračné a relaxačné služby fitnescentier na rela-
xačné účely, služby zariadení na regeneráciu a rekondíciu 
uvedené v tejto triede, poskytovanie odborného zdravotného 
poradenstva, poradenská činnosť v oblasti alternatívnej medi-
cíny; poradenstvo v oblasti zdravotníckych, kozmetických, 
masážnych a vizážistických služieb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) M - Victory s.r.o., Gogoľova 2, 040 01 Košice, SK;  
(740) Ing. Dalibor GRUBER - GELE, Košice, SK;  

 
 

(111) 230384 
(151) 15.8.2011 
(156) 9.2.2021 
(180) 9.2.2031 
(210) 184-2011 
(220) 9.2.2011 
(442) 6.5.2011 
(450) 4.10.2011 

 9 (511) 43 
(511) 43 - Hotelierske služby, prevádzkovanie hotelového ubytova-

nia, reštauračné služby. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, zelená 
(732) REKREAJÁNOŠÍK, spol. s r.o., Mládežnícka 272, 013 06 

Terchová, SK;  
 
 

(111) 230588 
(151) 16.9.2011 
(156) 8.3.2021 
(180) 8.3.2031 
(210) 403-2011 
(220) 8.3.2011 
(442) 6.6.2011 
(450) 4.11.2011 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá, čierna 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolní Mě- 

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

 
 

(111) 230589 
(151) 16.9.2011 
(156) 8.3.2021 
(180) 8.3.2031 
(210) 404-2011 
(220) 8.3.2011 
(442) 6.6.2011 
(450) 4.11.2011 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, červená, biela 
(732) Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK;  
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 230646 
(151) 19.9.2011 
(156) 3.3.2021 
(180) 3.3.2031 
(210) 5147-2011 
(220) 3.3.2011 
(442) 6.6.2011 
(450) 4.11.2011 

 9 (511) 1, 2, 17 
(511) 1 - E.M.C. (epoxy moulding compound) epoxidové formova-

cie a lisovacie zmesi; epoxidové živice; epoxidové živice v su-
rovom stave; silikóny; kremík; silikónové živice; silan; vodné 
repelenty; odpeňovacie činidlá (defoaming agents); prípravky 
na opracovanie odliatkov; činidlá na spracovanie papiera; gle-
je (lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske účely alebo pre 
domácnosť; povrchovo aktívne chemické činidlá; alkydové 
živice; polyesterové živice; uretánové živice; akrylové živi-
ce/akrylové živice v surovom stave; fenolové živice; polysty-
rénové živice; živice na použitie ako izolačný materiál (na izo-
láciu); živice na použitie pri odliatkoch, odlievaní; akrylové 
živice v surovom stave; epoxidové živice v surovom stave; ži-
vice (syntetické) v surovom stave; umelé živice v surovom 
stave; akrylové živice (polotovary); syntetické živice (poloto-
vary); umelé živice (polotovary); nenasýtené polyesterové ži-
vice; keramické zmesi na spekanie (granule a prášky); kera-
mické materiály vo forme častíc, na použitie ako prostriedky 
na filtrovanie; kompozitné materiály na výrobu technickej ke-
ramiky; zmesi na výrobu technickej keramiky; keramika; plas-
tické hmoty ako suroviny; syntetické živice v surovom stave; 
chemické prípravky na výrobu farby; chemické avivážne prí-
pravky na priemyselné účely; lepidlá na priemyselné účely; 
prípravky na odstraňovanie politúry; ohňovzdorné prípravky; 
rozpúšťadlá na laky a fermeže; chemické odlučovače oleja; 
chemické prísady (aditíva) do olejov; zrážacie činidlá, zrážad-
lá; žiaruvzdorné nátery formy, čiernidlá; chemické činidlá do 
náterov pre plnivá, tmely a pigmenty. 
2 - Farby; chemicky odolné farby; vodu odpudzujúce farby; 
vodoodolné farby; farby znižujúce odlupovanie náterov; vo-
dové náterové farby; olejové farby; farby na automobily; farby 
na lode; farby na PCM (pre-coated metal); práškové farby a ná- 
tery; ohňovzdorné farby; základné náterové farby; nátery (far-
by); syntetické živicové farby; fluorescenčné farby; antivege- 
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tatívne náterové farby; keramické farby; farby na opravu au-
tomobilov; moridlá na drevo; fermeže; farby; farbivá; farbiace 
prípravky; pigmenty; laky; tmel pre nátery; základný (podkla-
dový) tmel; ochranné a konzervačné prípravky; ochranné pro-
tikorózne prípravky; konzervačné prípravky na drevo; prí-
pravky proti hrdzi. 
17 - Silikónový kaučuk; tesniace tmely; tesniace materiály  
a lepidlá pre stavby a konštrukcie; tesnenia; silikónové tesne-
nia; kaučukové tesnenia; silikónové tesniace materiály; kau-
čukové tesniace uzávery; kaučukové tesnenia; elektrické izo-
lačné kaučukové výrobky; lepiace pásky s výnimkou pások na 
lekárske, kancelárske účely a pre domácnosť alebo elektrické 
izolačné účely; syntetický kaučuk; tekutý kaučuk; tesniace 
alebo vypchávkové materiály z gumy alebo plastov; vypcháv-
kové materiály z gumy a plastov; ochranné gumové objímky 
na časti strojov; kalorimetrické prostriedky na udržiavanie tep-
la; sklené vlákna na izoláciu; sklené vlákna; sklená vlna ako 
elektrický izolačný materiál; kamenná, minerálna vlna; mine-
rálne vlákna; keramické vlákna; trosková vlna (izolačný mate-
riál); minerálna vlna (izolátor); umelá vlna (s výnimkou na 
textilné použitie); sklená vlna ako elektrický izolačný materiál; 
vata na balenie (utesňovanie); sklená vlna ako izolačný mate-
riál; minerálna vlna ako izolačný materiál; trosková vlna ako 
izolačný materiál; azbestové vlákna; vulkanizované vlákna; 
vulkanizované vlákna s výnimkou na textilné použitie; anor-
ganické vlákna s výnimkou na textilné použitie; polosyntetic-
ké vlákna s výnimkou na textilné použitie; polosyntetické 
vláknové nite a priadze (chemicky spracované prírodné vlák-
nové nite a priadze s výnimkou na textilné použitie); aramido-
vé vlákna s výnimkou na textilné použitie; regenerované vlák-
nové priadze a nite s výnimkou na textilné použitie; regenero-
vané vláknové priadze a nite s výnimkou na textilné použitie; 
karbónové vlákna s výnimkou na textilné použitie; umelé vlák- 
na s výnimkou na použitie v textilnom priemysle; syntetické 
vlákna s výnimkou na textilné použitie; syntetické vláknové 
priadze a nite s výnimkou na textilné použitie; chemické vlák-
na s výnimkou na textilné použitie; chemické vláknové pria- 
dze a nite s výnimkou na textilné použitie; sklené vlákna na 
elektrickú izoláciu; tkaniny zo sklených vlákien na elektrickú 
izoláciu; umelohmotné vlákna s výnimkou vlákien na textilné 
použitie; umelé vlákna s výnimkou na použitie v textilnom 
priemysle; plastické fólie a štítky; lepiace plastické štítky a fó-
lie; umelohmotné fólie s výnimkou na balenie; plastické hmo-
ty ako polotovary; izolačné náterové farby; elektrické izolačné 
náterové farby; izolačné laky; elektrické izolačné laky; prí-
pravky a látky na izolovanie (izolačné látky) budov od (proti) 
vlhkosti; akrylové živice (polotovary); umelé živice (polotova-
ry); syntetické živice (polotovary); izolačné žiaruvzdorné ma-
teriály; izolačné povlaky; elektrické izolačné povlaky; alabas-
ter; zvukovoizolačné materiály; zvuk pohlcujúce platne a dos-
ky; azbestové platne, azbestová lepenka; azbestové látky; plas-
tické formovacie telesá; umelohmotné fólie s výnimkou fólií 
na balenie; plastické hmoty (polotovary); plastické hmoty (po-
lotovary) pozostávajúce alebo obsahujúce organosilikónové 
zlúčeniny a zmesi; tesnenia pre dilatačné spoje. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) KCC CORPORATION, 1301-4 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, 

KR;  
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;  

 
 
 

(111) 230718 
(151) 13.10.2011 
(156) 31.1.2021 
(180) 31.1.2031 
(210) 132-2011 
(220) 31.1.2011 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne so skupiny gy-

nekologikum. 

(540) SIDRETA 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Mě- 

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

 
 

(111) 230719 
(151) 13.10.2011 
(156) 31.1.2021 
(180) 31.1.2031 
(210) 133-2011 
(220) 31.1.2011 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne so skupiny gy-

nekologikum. 

(540) SOFRONIE 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Mě- 

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

 
 

(111) 230720 
(151) 13.10.2011 
(156) 31.1.2021 
(180) 31.1.2031 
(210) 134-2011 
(220) 31.1.2011 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne so skupiny gy-

nekologikum. 

(540) MYWY 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10 - Dolní Mě- 

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

 
 

(111) 230723 
(151) 13.10.2011 
(156) 2.2.2021 
(180) 2.2.2031 
(210) 149-2011 
(220) 2.2.2011 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 9, 16, 35, 36, 41 
(511) 9 - Elektronické siete; multimediálne informačné katalógy; 

elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elek-
tronickej podobe; dáta na magnetických a optických nosičoch; 
počítačový softvér. 
16 - Knihy; časopisy; tlačoviny všetkého druhu periodické  
i neperiodické; tlačivá; letáky; manuály; príručky; brožúry; fo- 
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tografie; dáta a databázy tlačené; tlačiarenské výrobky, naprí-
klad publikácie, brožúry, periodiká, výrobky z papiera na re-
klamné účely zahrnuté v tejto triede. 
35 - Reklamná, inzertná, propagačná a marketingové činnosť; 
on-line inzertná činnosť; vydávanie a rozširovanie reklamných 
materiálov a textov na všetkých dostupných nosičoch; vydá-
vanie brožúr, katalógov; umiestňovanie reklamných nálepiek 
na tovar; vonkajšia reklama na bilbordoch; reklamná inzercia 
v tlači, v rozhlasových a televíznych spotoch, v sieti internet, 
aktualizovanie reklamných materiálov, všetko vzťahujúce sa 
na reklamu v oblasti bankovníctva; vyhľadávanie obchodných 
informácií; obchodné poradenské a konzultačné služby; po-
skytovanie informácií a informačných produktov reklamného 
charakteru; vedenie databáz a iných záznamov o obchodných 
kontaktoch; konzultácia v oblasti obchodu a ekonomiky; or-
ganizačné zabezpečenie a organizovanie výstav a prezentácií 
na komerčné účely; poskytovanie pomoci pri riadení obchod-
nej činnosti a obchodná administratíva s tým spojená, najmä 
podnikové poradenstvo a obchodný manažment vrátane mar-
ketingových štúdií; prieskum trhu, organizovanie a účasť na 
výstavách a predvádzanie tovaru; zhromažďovanie obchod-
ných a štatistických informácií na obchodné účely, všetko 
vzťahujúce sa na obchodné a reklamné aktivity v oblasti ban-
kovníctva; organizácia spotrebiteľských súťaží; spotrebiteľská 
anketa. 
36 - Finančné a bankové služby v podobe konzultácií a pora-
denstva; expertné služby v oblasti poistenia a garancií v inves-
tičnej oblasti pre tuzemské a zahraničné subjekty; finančné 
analýzy; finančné informácie v oblasti bankovníctva. 
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; nakladateľská a vydavateľ-
ská činnosť; vydávanie elektronických kníh a časopisov on-line; 
elektronické publikovanie (DTP); výchovná a zábavná činnosť - 
organizovanie ankiet medzi laickou a odbornou verejnosťou; 
služby spojené s organizovaním zábavy, ako je organizovanie 
osláv, prevádzkovanie programu pri udeľovaní cien a obdob-
ných jednorazových udalostí, organizovanie, inscenovanie a po-
skytovanie príležitostí na súťaže, vyhlasovanie súťaží a vyhla-
sovanie ich výsledkov; čitateľská anketa, organizovanie a vede-
nie konferencií, sympózií a kongresov v oblasti bankovníctva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) BOY AWARDS a.s., Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 

Praha, CZ;  
 
 

(111) 230725 
(151) 13.10.2011 
(156) 14.2.2021 
(180) 14.2.2031 
(210) 212-2011 
(220) 14.2.2011 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 35, 41, 45 
(511) 35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; marketingové 

štúdie; poradenská činnosť v oblasti obchodu a marketingu; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manaž-
ment a podnikové poradenstvo; prieskum trhu; reklama; re-
klamná a propagačná činnosť; poskytovanie pomoci pri riade-
ní obchodných alebo priemyselných podnikov; účtovníctvo; 
služby porovnávania cien; podpora predaja pre tretie osoby;  
 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi; zbie- 
ranie a zoraďovanie údajov v podnikateľskej databáze; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; aktualizovanie, 
zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákaz-
níkov. 
41 - Organizovanie a vedenie školení, seminárov a konferen-
cií; vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových; 
vyučovanie; vzdelávanie. 
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; sledo-
vacie služby v oblasti práv duševného vlastníctva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, modrozelená 
(732) Perpetuum Plus, s.r.o., Olivová 10, 949 01 Nitra, SK;  
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;  

 
 

(111) 230729 
(151) 13.10.2011 
(156) 10.2.2021 
(180) 10.2.2031 
(210) 225-2011 
(220) 10.2.2011 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 7, 8, 9, 11, 35, 37 
(511) 7 - Elektrické kuchynské stroje; elektrické otvárače na konzer-

vy; elektrické kuchynské roboty; hadice do vysávačov; drviče; 
elektrické drviče pre domácnosť; drviče odpadu; stroje a prí-
stroje na čistenie; parné a vysokotlakové čistiace stroje; elek-
trické lisy na ovocie pre domácnosť; mixéry (stroje) mlynčeky 
pre domácnosť s výnimkou ručných; odstredivky, žmýkačky; 
vysávače; stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie stroje 
okrem motorov do pozemných vozidiel; súkolesia, prevody  
a ich časti okrem súkolesí a prevodov do pozemných vozidiel; 
poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon; 
liahne; vzduchové pumpy do akvárií; bicyklové dynamá (ge-
nerátory); brúsky (ako stroje); brúsne kamene (ako časti stro-
jov); brúsne kotúče (ako časti strojov); brúsne stroje; stroje na 
výrobu cestovín; čerpadlá (ako časti strojov, motorov a hna-
cích strojov); membrány do čerpadiel; čerpadlá do vykurova-
cích zariadení; čerpadlá na stlačený vzduch; čerpadlá, pumpy 
(stroje); dávkovače (časti strojov); dávkovače lepiacej pásky 
ako stroje; dierovače, dierkovacie stroje; tlačiarenské dosky; 
držiaky (ako časti strojov); držiaky listov píly (časti strojov); 
pílové listy (ako časti strojov); píly (stroje); dynamá; elektric-
ké kladivá; etiketovacie stroje; vzduchové kefy (stroje) na na-
nášanie farby; filtre (časti strojov alebo motorov); filtre na čis-
tenie a chladenie vzduchu (do motorov); filtrovacie stroje; 
stroje na zátkovanie fliaš; guľkové ložiská; zariadenia na hno-
jenie; hobľovačky; chladiče do motorov a hnacích strojov; tla-
čiarenské kazety na matrice; elektrické kefy ako časti strojov; 
kefy ako časti strojov; kladivá; stroje na výrobu salám, párkov 
a klobás; kosačky; nože do kosačiek; kosačky na trávniky 
(stroje); krájače na chlieb (stroje); valčekové ložiská; krúžky 
guľkových ložísk; kypriče (ako stroje); elektrické leštiace za-
riadenia na parkety; elektrické leštičky na obuv; lisy (stroje na 
priemyselné účely); lisy na hrozno; lisy na krmivo; lúpačky 
(stroje na lúpanie); mangle, žehliace stroje; mlynčeky mäso na 
ako stroje; membrány čerpadiel; stroje na miesenie; miešacie 
stroje; miešače elektrické na použitie v domácnosti; miešačky; 
mechanické navijaky na navíjanie hadíc; navijaky; elektrické 
nože; nože ako časti strojov; nože do kosačiek; nožné pedále 
šijacích strojov; elektrické nožnice; stroje na lisovanie odpadu; 
odprašovacie zariadenia na čistenie; odsávače prachu a po- 
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dobných nečistôt; odstopkovačky (stroje); odvodňovacie stro-
je; elektrické otvárače na konzervy; elektrické a lepovacie piš-
tole; striekacie pištole na farby; zariadenia pracujúce pod tla-
kom na točenie piva; pivové pumpy; pletacie stroje; plničky 
fliaš; plombovanie, stroje na pečatenie fliaš; poľnohospodár-
ske náradie s výnimkou ručného; posúvače papiera (do tla-
čiarní); pracie a premývacie zariadenia; práčky; prevzdušňo-
vače; reťazové píly; rezacie stroje; ručné nástroje a náradie na 
iný než ručný pohon; snehové pluhy; krájače na chlieb (stro-
je); stolové kotúčové píly (ako časti strojov); šijacie stroje; 
elektrické šľahače pre domácnosť; stroje a prístroje na tepova-
nie kobercov; umývačky riadu; vložky do filtračných zariade-
ní; vrecká do vysávačov; elektrické ručné vŕtačky; príslušen-
stvo do vysávačov na rozptýlenie parfumov a dezinfekčných 
prípravkov; žehliace stroje; žmýkačky. 
8 - Ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; 
bodné zbrane; britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky; 
barany (ručné náradie); boxery (zbrane); dýky; hroty, špice, 
ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); sekáče, sekačky, re-
začky; ihlové pilníky; nožnice na strihanie fúzov a brady; ho-
liace strojčeky elektrické aj neelektrické; brúsky (ručné nára-
die); brúsne kamene; ocieľky na brúsenie; brúsne kotúče na 
ručné náradie; depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické; 
dierovače (ručné nástroje); orezávačky (ručné nástroje); lopaty 
(ručné náradie); dláta, rydlá; hoblíky; ručné pištole na vtlačo-
vanie tmelu; poľnohospodárske náradie na ručný pohon; dráž-
kové hoblíky; záhradnícke nožnice; zariadenia na ničenie rast-
linných škodcov a parazitov; držiaky na pílky; dúchadlo ku 
kozubu (ručný nástroj); holiace čepele; ručné rozprašovače na 
insekticídy; oberače na ovocie (ručné náradie); konzervy otvá-
rače na konzervy s výnimkou elektrických; krájače na zeleni-
nu; krájače syrov (neelektrické); elektrické alebo neelektrické 
leštičky na nechty; luskáčiky orechov; elektrické alebo neelek-
trické manikúrové súpravy; elektrické pilníky na nechty; ná-
strojové brúsky, ostričky ako nástroje; nože do mlynčekov 
(ručné nástroje) elektrické alebo neelektrické nožnice na stri-
hanie vlasov; pomôcky na ondulovanie vlasov s výnimkou 
elektrických; pedikúrové súpravy; epilačné pinzety. 
9 - Prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, transformáciu 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; počítacie stroje, zaria-
denia na spracovanie údajov a počítače; periférne zariadenia  
k počítačom; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisova-
nie CD alebo DVD diskov; modemy; LCD monitory, CD dis-
ky, DVD disky, notebooky, počítačový hardvér, procesory, te-
levízne prijímače; LCD televízory; LED televízory; MP3 pre-
hrávače; zvukové alebo obrazovo-zvukové prehrávače; elek-
trické žehličky; prístroje a nástroje vedecké, námorné, geode-
tické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, 
kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a ná-
stroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, 
distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kon-
trolu elektrického prúdu; magnetické nosiče údajov, záznamo-
vé disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádza-
ných do činnosti vhodením mince ;registračné pokladnice, ha-
siace prístroje; akumulátory elektrické; audiovizuálna technika 
na výučbu; elektrické batérie; batérie do svietidiel; batérie do 
vreckových lámp; fotografické blesky; buzoly, kompasy; 
cievky (fotografia); fotografické clony; statívy na fotoaparáty; 
prístroje na zaznamenávanie času, automatické časové spína-
če; prístroje na čistenie gramofónových platní, zvukových dis-
kov; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na 
napovedanie pre účinkujúcich); čítače čiarového kódu; optické 
čítače; elektrické a galvanické články; ďalekopisy; ďalekohľa-
dy; detektory; detektory dymu; diaľkové ovládače; diapozití-
vy; premietacie prístroje na diapozitívy; rámčeky na diapozití-
vy; diaprojektory; elektronické diáre; kancelárske dierovacie 
stroje; diktovacie stroje; disková jednotka (do počítačov); dis-
ky kompaktné, magnetické, optické, opticko-kompaktné; 
DVD prehrávač; elektrické dverové zvončeky; elektrolyzéry; 
elektromagnetické cievky; elektronické perá (na vizuálne zob-
razovacie zariadenia); elektronické perá (na vizuálne zobrazo- 
 

vacie zariadenia); elektronický vreckový slovník - prekladový; 
faxy; filmy; rezacie prístroje na filmy; strihacie zariadenia na 
filmy; fotografické filtre; fotoaparáty; leštiace zariadenia na 
fotografické snímky; sušičky fotografické snímky; fotokopí-
rovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); 
leštiace zariadenia na leštenie fotografií; gramofónové ihly na 
výmenu; gramofóny a gramofónové platne; fotografické hľa-
dáčiky; elektrické hlásiče; elektrické zariadenia na vábenie a ni- 
čenie hmyzu; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na ex-
ternú obrazovku alebo monitor; elektrické káble; káble s op-
tickými vláknami; kamery; karty pamäťové a mikroproceso-
rové (v počítačoch); kazetový prehrávač; kinofilmy; koľajnice 
na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovláda-
ním); kolektory elektrické; kompaktné disky; optické kom-
paktné disky; elektrické prístroje na komutáciu; koncovky 
(elektrotechnika); kondenzátory; kondenzátory optické, elek-
trické; konektory, spojky (elektrina); kontakty; kontakty elek-
trické z drahých kovov; kontrolné a regulačné prístroje elek-
trické; korekčné šošovky; elektrické zariadenia proti krádeži; 
krokomery; kryty na elektrické zásuvky; lampy do tmavých 
komôr (fotografia); lasery s výnimkou laserov na lekárske 
účely; magnetické dekodéry; magnetické karty; magnetické 
karty; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické 
pásky; magnetofóny; manometre; manometre (tlakomery); me- 
gafóny; meniče diskov (do počítačov); meracie pomôcky a prí- 
stroje; elektrické meracie zariadenia; merače elektrických strát; 
meradlá; metronómy; meteorologické prístroje; mikrofón a slú- 
chadlá k mobilným telefónom; mikrofóny; mikroprocesory; 
mikrometre; mikroskopy; minútové hodiny na použitie v ku-
chyni; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; modemy; 
monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie 
prístroje; monitory (počítačový hardvér); podložky pod myš; 
myši (informatika); nabíjačky akumulátorov; náplne (cartrid-
ges) na videohry; elektrické natáčky; navigačné nástroje; na-
vigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); navigačné sate-
litné prístroje; nivelačné nástroje; nosiče tmavých platní (foto-
grafia); optické a magnetické nosiče údajov; objektívy (opti-
ka); elektrické objímky; odbočnice, odbočné skrinky (elektro-
technika); optické nosiče údajov; optické nosiče údajov; op-
tické výrobky; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; 
elektrické otvárače dverí; pamäte počítačov; pásky na čistenie 
nahrávacích hláv; páskové jednotky do počítačov; pásky na 
zvukové nahrávanie; elektronické perá na vizuálne zobrazova-
cie jednotky; periférne zariadenia počítačov; plynomery; počí-
tacie dosky; tlačiarne k počítačom; počítačové klávesnice; po-
čítačové hry; náhradné počítačové programy; počítačový soft-
vér; počítač-zápisník (notebook); podpera zápästia pri práci  
s počítačom; poistky; elektricky vyhrievané ponožky; poplaš-
né zariadenia; posuvné meradlo, kaliber; požiarne hlásiče; 
prehrávač DVD; prenosný prehrávač; prehrávač kompaktných 
diskov; premietacie prístroje a premietacie plátna; premietačky 
na diapozitívy; presné meracie prístroje; presné váhy; audio-  
a videoprijímače; prípojky (elektrotechnika); elektrické zaria-
denia na priťahovanie a ničenie hmyzu; prizmy (optika); pro-
cesory (centrálne procesorové jednotky); procesory (základné 
jednotky samočinného počítača); programy na počítačové hry; 
elektrické redukcie; nahrané programy obsluhujúce počítač; 
rádiá; radary; rádiotelegrafické zariadenia; registračné poklad-
nice; reproduktory, amplióny; rozhrania (pre počítače); elek-
trické a poplašné signalizačné zvončeky; skrinky, škatule na 
reproduktory; snímače dymu (požiarne hlásiče); spojky elek-
trické; sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru; spriahadlá 
elektrické a akustické; stereoskopické zariadenia; sušičky na 
fotografie; špeciálne puzdrá na fotografické aparáty; optické 
šošovky; prenosný telefón; telefónne mikrofóny; telefónne 
prístroje; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník; telefoto-
grafické zariadenia; telegrafy (prístroje); teleskopy; teletypy, 
ďalekopisné zariadenia; teplomery s výnimkou lekárskych; 
termoionické žiarivky a elektrónky; snímače teploty; termosta-
ty; textové procesory (zariadenia na úpravu a spracovanie tex-
tu); tlačiarne k počítačom; zariadenia na meranie tlaku; tran- 
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zistory; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; uzávierky (fo-
tografia); váhy; prístroje a nástroje na váženie; ventily seleno-
idné (elektromagnetické prepínače); vlhkomery, hygromery; 
vrecková kalkulačka; vreckové baterky a batérie k nim; vypí-
nače; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vyučovacie prí-
stroje; zábavné zariadenia fungujúce po pripojení na externú 
obrazovku alebo monitor; zabezpečovacie zariadenia proti od-
cudzeniu; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; zásuv-
ky, zástrčky (elektrické kontakty); zariadenia na spracovanie 
údajov; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; elektrické 
prístroje na zatavovanie plastických materiálov; zväčšovacie 
sklá; zariadenia na prenášanie zvuku; elektrické signalizačné  
a poplašné zvončeky; zvukové nahrávacie a prehrávacie zaria-
denia; zvukové nahrávky - pásky, disky, nosiče; zvukové sig-
nálne zariadenia; zvukovody, akustické linky. 
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie; žiarivky; žia-
rovky; chladiace prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia  
a stroje; parné kotly; zariadenia na varenie, chladenie a suše-
nie; vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; baterky (svie-
tidlá); bojlery, ohrievače vody; bicyklové svietidlá; lampové 
banky; čistiace zariadenia na odpadovú vodu; destilačné prí-
stroje; elektrické ohrievače na detské fľaše; dezinfekčné dáv-
kovače na toalety; držiaky plynových horákov; elektrické ven-
tilátory (stolové); elektrické strojčeky na výrobu jogurtov; 
elektrické filtračné kávovary; filtre (časti zariadení pre priemy-
sel alebo domácnosť); filtre na pitnú vodu; ozdobné fontány; 
elektrické fritézy; grily (prístroje na pečenie); horáky; hrian-
kovače; chladiace nádoby; chladničky; zariadenia na pečenie 
chleba; inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske 
účely; elektrické konvice; elektrické filtračné alebo extrakčné 
konvice; klimatizačné prístroje; klimatizačné zariadenia; ko-
berce elektricky vyhrievané; komínové dúchadlo, ventilátor; 
kuchynské odsávače; kuchynské potreby na pečenie a varenie 
elektrické; kuchynské sporáky; ohrievače do kúpeľa; stroje  
a zariadenia na výrobu ľadu; elektrické la plynové lampy; 
lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne) mikrovln-
né rúry; mraziace vitríny; mraziace zariadenia, mrazničky; chla- 
diace nádoby; elektricky vyhrievané nánožníky; naparovacie 
prístroje (sauna); objímky na elektrické svetlá; objímky na 
svietidlá; elektrické formy na pečenie oblátok; odmrazovače 
automobilov; odparovače; ohrievacie fľaše; ohrievacie poduš-
ky elektrické s výnimkou podušiek na lekárske účely; ohrieva-
če; ohrievače tanierov; ponorné ohrievače; ochladzovacie za-
riadenia a stroje; osvetľovacie prístroje a zariadenia; zariade-
nia na výrobu pary; pece, piecky s výnimkou laboratórnych; 
pece, sporáky, piecky; rúry na pečenie; pekáč, otočný rošt; fil-
tre na pitnú vodu; zapaľovače na zapaľovanie; plynové bojle-
ry; ohrievače do postele; pražiace stroje; pražiče kávy; premie-
tacie lampy; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akvá-
riách; prístroje na výrobu ľadu; prostriedky na odstraňovanie 
zápachu s výnimkou prostriedkov na osobné použitie; elek-
trické radiátory; radiátory (na kúrenie); ražne; reflektory (svet-
lá); reťaze farebných žiaroviek; rošty do pecí; sanitárne (toa-
letné) prístroje a zariadenia; rúry s výnimkou rúr na experi-
mentálne účely; vane na sedacie kúpele; saunovacie zariade-
nia; solárne kolektory; spájkovacie lampy; sporáky; sterilizáto-
ry; stolné variče; prístroje a zariadenia na sušenie; vzduchové 
sušiče; elektrické sušiče bielizne; sušiče na vlasy; sušičky ako 
prístroje; svetelné gule, banky; svetelné rúry; elektrické svetlá 
na vianočné stromčeky; svetlomety, reflektory; svietiace do-
mové čísla; šetriče paliva; tepelné čerpadlá; teplovodné vyku-
rovacie zariadenia; teplovzdušné rúry; termostatické ventily 
(ako časti ústredného kúrenie); elektrické tlakové hrnce a va-
ráky; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; UV- 
-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; vankúše (elektric-
ky vyhrievané) s výnimkou vankúšov na lekárske účely; vari-
če; ventilátory (ako časti vetracích zariadení); ventilátory 
(klimatizácia); varné prístroje a zariadenia; vetracie zariadenia; 
sušiče na vlasy; ohrievače vody; prístroje a zariadenia na zmäk- 
čenie vody; vreckové ohrievače; elektrické výbojky; vreckové 
baterky; vyhrievacie telesá; vykurovacie zariadenia, vyhrieva- 
 

cie zariadenia; ionizátory na čistenie vzduchu; sterilizátory na 
vzduch; vzduchové sušiarne; stroje a prístroje na čistenie; za-
riadenia na dezinfikovanie; zariadenia na sušenie; zmiešavacie 
batérie na vodovodné potrubia; žiariče. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo predovšetkým pri predaji 
elektrospotrebičov, zariadení pre domácnosť, počítačového 
softvéru, počítačov, elektroniky a multimédií; maloobchodná  
a veľkoobchodná činnosť s nasledovnými tovarmi – nábytok, 
kuchynský nábytok, stoly, stoličky, police, príborníky, lavice, 
pulty, servírovacie stolíky, stolové dosky, nekovové príslušen-
stvo nábytku, nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok, 
nekovové pánty a závesy, dekoratívne nástenné ozdoby nie 
textilné, divány, pohovky, drevené alebo plastové nádoby  
a schránky, drevené hrany a kostra na nábytok, dverové oblo-
ženie nie kovové, dvierka na nábytok, klietky pre zvieratá  
v domácnosti, krúžky, háčiky a koľajnice na záclony a závesy, 
komody, korkové pásy, prútené koše, latkové vnútrookenné 
rolety, plastové lišty na nábytok, plastové káblové alebo rúr-
kové spojky, príchytky, prútený tovar, ratan, stolárske výrob-
ky, tyče na záclony, sochy, umelecké diela z dreva, vosku, 
sadry alebo plastov, vešiaky na odevy, zámky s výnimkou ko-
vových a elektrických, zrkadlá, izbové žalúzie, cedidlá pre do- 
mácnosť, nádoby na použitie v domácnosti, čajníky a čajové 
súpravy nie z drahých kovov, dávkovače mydla, domáce nee-
lektrické mlynčeky, žehliace dosky, kuchynské dosky na krá-
janie, drôtenky na čistenie, držiaky na mydlo, fľaše, formy na 
ľadové kocky, kuchynské formy na pečenie, formy na prípra-
vu jedál, neelektrické fritézy, grily, stojany na grily, handry na 
čistenie, neelektrické kanvice a kávovary, ručné kávové mlyn-
čeky, kefy, kefky, metly, mopy, koreničky, neelektrické kuchyn- 
ské mixéry, kuchynské nádoby a riad nie z drahých kovov, 
kuchynské náradie nie z drahých kovov, kuchynské neelek-
trické potreby, kvetináče, lapače hmyzu, neelektrické lisy na 
ovocie pre domácnosť, smetné nádoby, termosky, otvárače na 
fľaše, panvice, porcelán, schránky na chlieb, sušienky na bieli-
zeň, vodné irigátory na čistenie zubov a masáž ďasien, elek-
trické zubné kefky, mlynčeky na mäso, dosky na krájanie, 
elektrické kuchynské stroje, elektrické otvárače na konzervy, 
elektrické kuchynské roboty, hadice do vysávačov, drviče, 
elektrické drviče pre domácnosť, drviče odpadu, stroje a prí-
stroje na čistenie, parné a vysokotlakové čistiace stroje, elek-
trické lisy na ovocie pre domácnosť, mixéry (stroje), mlynče-
ky pre domácnosť s výnimkou ručných, odstredivky, žmýkač-
ky, vysávače, stroje a obrábacie stroje, motory a hnacie stroje 
okrem motorov do pozemných vozidiel, súkolesia, prevody  
a ich časti okrem súkolesí a prevodov do pozemných vozidiel, 
poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon, 
liahne, vzduchové pumpy do akvárií, bicyklové dynamá (ge-
nerátory), brúsky (ako stroje), brúsne kamene (ako časti stro-
jov), brúsne kotúče (ako časti strojov), brúsne stroje, stroje na 
výrobu cestovín, čerpadlá (ako časti strojov, motorov a hna-
cích strojov), membrány do čerpadiel, čerpadlá do vykurova-
cích zariadení, čerpadlá na stlačený vzduch, čerpadlá, pumpy 
(stroje), dávkovače (časti strojov), dávkovače lepiacej pásky 
ako stroje, dierovače, dierkovacie stroje, tlačiarenské dosky, 
držiaky (ako časti strojov), držiaky listov píly (časti strojov), 
pílové listy (ako časti strojov), píly (stroje), dynamá, elektrické 
kladivá, etiketovacie stroje, vzduchové kefy (stroje) na naná-
šanie farby, filtre (časti strojov alebo motorov), filtre na čiste-
nie a chladenie vzduchu (do motorov), filtrovacie stroje, stroje 
na zátkovanie fliaš, guľkové ložiská, zariadenia na hnojenie, 
hobľovačky, chladiče do motorov a hnacích strojov, tlačiaren-
ské kazety na matrice, elektrické kefy ako časti strojov, kefy 
ako časti strojov, kladivá, stroje na výrobu salám, párkov  
a klobás, kosačky, nože do kosačiek, kosačky na trávniky 
(stroje), krájače na chlieb (stroje), valčekové ložiská, krúžky 
guľkových ložísk, kypriče (ako stroje), elektrické leštiace za-
riadenia na parkety, elektrické leštičky na obuv, lisy (stroje na 
priemyselné účely), lisy na hrozno, lisy na krmivo, lúpačky 
(stroje na lúpanie), mangle, žehliace stroje, mlynčeky mäso na 
ako stroje, membrány čerpadiel, stroje na miesenie, miešacie  
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stroje, miešače elektrické na použitie v domácnosti, miešačky, 
mechanické navijaky na navíjanie hadíc, navijaky, elektrické 
nože, nože ako časti strojov, nože do kosačiek, nožné pedále 
šijacích strojov, elektrické nožnice, stroje na lisovanie odpadu, 
odprašovacie zariadenia na čistenie, odsávače prachu a po-
dobných nečistôt, odstopkovačky (stroje), odvodňovacie stro-
je, elektrické otvárače na konzervy, elektrické a lepovacie piš-
tole, striekacie pištole na farby, zariadenia pracujúce pod tla-
kom na točenie piva, pivové pumpy, pletacie stroje, plničky 
fliaš, plombovanie, stroje na pečatenie fliaš, poľnohospodár-
ske náradie s výnimkou ručného, posúvače papiera (do tla-
čiarní), pracie a premývacie zariadenia, práčky, prevzdušňo-
vače, reťazové píly, rezacie stroje, ručné nástroje a náradie na 
iný než ručný pohon, snehové pluhy, krájače na chlieb (stroje), 
stolové kotúčové píly (ako časti strojov), šijacie stroje, elek-
trické šľahače pre domácnosť, stroje a prístroje na tepovanie 
kobercov, umývačky riadu, vložky do filtračných zariadení, 
vrecká do vysávačov, elektrické ručné vŕtačky, príslušenstvo 
do vysávačov na rozptýlenie parfumov a dezinfekčných prí-
pravkov, žehliace stroje, žmýkačky, ručné nástroje a ručné ná-
radia, nožiarsky tovar a príbory, bodné zbrane, britvy, žiletky, 
holiace čepele, holiace strojčeky, barany (ručné náradie), bo-
xery (zbrane), dýky, hroty, špice, ostrie (časti ručných nástro-
jov a náradia), sekáče, sekačky, rezačky, ihlové pilníky, nožni-
ce na strihanie fúzov a brady, holiace strojčeky elektrické aj 
neelektrické, brúsky (ručné náradie), brúsne kamene, ocieľky 
na brúsenie, brúsne kotúče na ručné náradie, depilačné stroj-
čeky elektrické aj neelektrické, dierovače (ručné nástroje), 
orezávačky (ručné nástroje), lopaty (ručné náradie), dláta, ryd-
lá, hoblíky, ručné pištole na vtlačovanie tmelu, poľnohospo-
dárske náradie na ručný pohon, drážkové hoblíky, záhradnícke 
nožnice, zariadenia na ničenie rastlinných škodcov a parazi-
tov, držiaky na pílky, dúchadlo ku kozubu (ručný nástroj), ho-
liace čepele, ručné rozprašovače na insekticídy, oberače na 
ovocie (ručné náradie), konzervy otvárače na konzervy s vý-
nimkou elektrických, krájače na zeleninu, krájače syrov (nee-
lektrické), elektrické alebo neelektrické leštičky na nechty, 
luskáčiky orechov, elektrické alebo neelektrické manikúrové 
súpravy, elektrické pilníky na nechty, nástrojové brúsky, os-
tričky ako nástroje, nože do mlynčekov (ručné nástroje), elek-
trické alebo neelektrické nožnice na strihanie vlasov, pomôcky 
na ondulovanie vlasov s výnimkou elektrických, pedikúrové 
súpravy, epilačné pinzety, prístroje a zariadenia na nahrávanie, 
prenos, transformáciu a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, 
počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, 
periférne zariadenia k počítačom, zariadenia a prístroje na čí-
tanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, modemy, 
LCD monitory, CD disky, DVD disky, notebooky, počítačový 
hardvér, procesory, televízne prijímače, LCD televízory, LED 
televízory, MP3 prehrávače, zvukové alebo obrazovozvukové 
prehrávače, elektrické žehličky, prístroje a nástroje vedecké, 
námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, 
signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie  
a prístroje a nástroje na meranie a váženie, prístroje a nástroje 
na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu 
alebo kontrolu elektrického prúdu, magnetické nosiče údajov, 
záznamové disky, predajné automaty a mechanizmy prístrojov 
uvádzaných do činnosti vhodením mince, registračné poklad-
nice, hasiace prístroje, akumulátory elektrické, audiovizuálna 
technika na výučbu, elektrické batérie, batérie do svietidiel, 
batérie do vreckových lámp, fotografické blesky, buzoly, kom- 
pasy, cievky (fotografia), fotografické clony, statívy na fotoa-
paráty, prístroje na zaznamenávanie času, automatické časové 
spínače, prístroje na čistenie gramofónových platní, zvuko-
vých diskov, čítacie zariadenia (informatika), čítacie zariade-
nia (na napovedanie pre účinkujúcich), čítače čiarového kódu, 
optické čítače, elektrické a galvanické články, ďalekopisy, ďa-
lekohľady, detektory, detektory dymu, diaľkové ovládače, dia- 
pozitívy, premietacie prístroje na diapozitívy, rámčeky na dia-
pozitívy, diaprojektory, elektronické diáre, kancelárske diero-
vacie stroje, diktovacie stroje, disková jednotka (do počítačov)  
 

disky kompaktné, magnetické, optické, opticko-kompaktné, 
DVD prehrávač, elektrické dverové zvončeky, elektrolyzéry, 
elektromagnetické cievky, elektronické perá (na vizuálne zob-
razovacie zariadenia), elektronické perá (na vizuálne zobrazo-
vacie zariadenia), elektronický vreckový slovník – preklado-
vý, faxy, filmy, rezacie prístroje na filmy, strihacie zariadenia 
na filmy, fotografické filtre, fotoaparáty, leštiace zariadenia na 
fotografické snímky, sušičky fotografické snímky, fotokopíro-
vacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické), leš-
tiace zariadenia na leštenie fotografií, gramofónové ihly na 
výmenu, gramofóny a gramofónové platne, fotografické hľa-
dáčiky, elektrické hlásiče, elektrické zariadenia na vábenie  
a ničenie hmyzu, hracie zariadenia fungujúce po pripojení na 
externú obrazovku alebo monitor, elektrické káble, káble s op-
tickými vláknami, kamery, karty pamäťové a mikroproceso-
rové (v počítačoch), kazetový prehrávač, kinofilmy, koľajnice 
na prichytenie projektorov, reflektorov (s elektrickým ovláda-
ním), kolektory elektrické, kompaktné disky, optické kom-
paktné disky, elektrické prístroje na komutáciu, koncovky 
(elektrotechnika), kondenzátory, kondenzátory optické, elek-
trické, konektory, spojky (elektrina), kontakty, kontakty elek-
trické z drahých kovov, kontrolné a regulačné prístroje elek-
trické, korekčné šošovky, elektrické zariadenia proti krádeži, 
krokomery, kryty na elektrické zásuvky, lampy do tmavých 
komôr (fotografia), lasery s výnimkou laserov na lekárske úče-
ly, magnetické dekodéry, magnetické karty, magnetické karty, 
magnetické páskové jednotky do počítačov, magnetické pás-
ky, magnetofóny, manometre, manometre (tlakomery), mega-
fóny, meniče diskov (do počítačov), meracie pomôcky a prí-
stroje, elektrické meracie zariadenia, merače elektrických strát, 
meradlá, metronómy, meteorologické prístroje, mikrofón a slú- 
chadlá k mobilným telefónom, mikrofóny, mikroprocesory, 
mikrometre, mikroskopy, minútové hodiny na použitie v ku-
chyni, mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom, modemy, 
monitorovacie počítačové programy, elektrické monitorovacie 
prístroje, monitory (počítačový hardvér), podložky pod myš, 
myši (informatika), nabíjačky akumulátorov, náplne (cartrid-
ges) na videohry, elektrické natáčky, navigačné nástroje, navi-
gačné prístroje vozidiel (palubné počítače), navigačné satelitné 
prístroje, nivelačné nástroje, nosiče tmavých platní (fotogra-
fia), optické a magnetické nosiče údajov, objektívy (optika), 
elektrické objímky, odbočnice, odbočné skrinky (elektrotech-
nika), optické nosiče údajov, optické nosiče údajov, optické 
výrobky, osobné ochranné prostriedky proti nehodám, elek-
trické otvárače dverí, pamäte počítačov, pásky na čistenie na-
hrávacích hláv, páskové jednotky do počítačov, pásky na zvu-
kové nahrávanie, elektronické perá na vizuálne zobrazovacie 
jednotky, periférne zariadenia počítačov, plynomery, počítacie 
dosky, tlačiarne k počítačom, počítačové klávesnice, počítačo-
vé hry, náhradné počítačové programy, počítačový softvér, 
počítač-zápisník (notebook),podpera zápästia pri práci s počí-
tačom, poistky, elektricky vyhrievané ponožky, poplašné za-
riadenia, posuvné meradlo, kaliber, požiarne hlásiče, prehrá-
vač DVD, prenosný prehrávač, prehrávač kompaktných dis-
kov, premietacie prístroje a premietacie plátna, premietačky na 
diapozitívy, presné meracie prístroje, presné váhy, audio- a vi-
deoprijímače, prípojky (elektrotechnika), elektrické zariadenia 
na priťahovanie a ničenie hmyzu, prizmy (optika), procesory 
(centrálne procesorové jednotky), procesory (základné jednot-
ky samočinného počítača), programy na počítačové hry, elek-
trické redukcie, nahrané programy obsluhujúce počítač, rádiá, 
radary, rádiotelegrafické zariadenia, registračné pokladnice, 
reproduktory, amplióny, rozhrania (pre počítače), elektrické  
a poplašné signalizačné zvončeky, skrinky, škatule na repro-
duktory, snímače dymu (požiarne hlásiče), spojky elektrické, 
sprchovacie zariadenia pre prípad požiaru, spriahadlá elektric-
ké a akustické, stereoskopické zariadenia, sušičky na fotogra-
fie, špeciálne puzdrá na fotografické aparáty, optické šošovky, 
prenosný telefón, telefónne mikrofóny, telefónne prístroje, te-
lefónne slúchadlá, telefónny záznamník, telefotografické za-
riadenia, telegrafy (prístroje), teleskopy, teletypy, ďalekopisné  
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zariadenia, teplomery s výnimkou lekárskych, termoionické žia- 
rivky a elektrónky, snímače teploty, termostaty, textové proce-
sory (zariadenia na úpravu a spracovanie textu), tlačiarne  
k počítačom, zariadenia na meranie tlaku, tranzistory, trojnož-
ky alebo statívy na fotoaparáty, uzávierky (fotografia), váhy, 
prístroje a nástroje na váženie, ventily solenoidné (elektromag- 
netické prepínače), vlhkomery, hygromery, vrecková kalku-
lačka, vreckové baterky a batérie k nim, vypínače, vysielacie 
zariadenia (telekomunikácie), vyučovacie prístroje, zábavné 
zariadenia fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo 
monitor, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, zame-
riavacie ďalekohľady na strelné zbrane, zásuvky, zástrčky 
(elektrické kontakty) zariadenia na spracovanie údajov, zaria-
denia na zaznamenávanie vzdialenosti, elektrické prístroje na 
zatavovanie plastických materiálov, zväčšovacie sklá, zariade-
nia na prenášanie zvuku, elektrické signalizačné a poplašné 
zvončeky, zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia, zvu-
kové nahrávky - pásky, disky, nosiče, zvukové signálne zaria-
denia, zvukovody, akustické linky, zariadenia na osvetľovanie, 
vykurovanie, žiarivky, žiarovky, chladiace prístroje a zariade-
nia, chladiace zariadenia a stroje, parné kotly, zariadenia na 
varenie, chladenie a sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne 
zariadenia, baterky (svietidlá), bojlery, ohrievače vody, bicyk-
lové svietidlá, lampové banky, čistiace zariadenia na odpado-
vú vodu, destilačné prístroje, elektrické ohrievače na detské 
fľaše, dezinfekčné dávkovače na toalety, držiaky plynových 
horákov, elektrické ventilátory (stolové) elektrické strojčeky 
na výrobu jogurtov, elektrické filtračné kávovary, filtre (časti 
zariadení pre priemysel alebo domácnosť), filtre na pitnú vo-
du, ozdobné fontány, elektrické fritézy, grily (prístroje na pe-
čenie), horáky, hriankovače, chladiace nádoby, chladničky, za-
riadenia na pečenie chleba, inhalačné prístroje s výnimkou prí-
strojov na lekárske účely, elektrické konvice, elektrické fil-
tračné alebo extrakčné konvice, klimatizačné prístroje, klima-
tizačné zariadenia, koberce elektricky vyhrievané, komínové 
dúchadlo, ventilátor, kuchynské odsávače, kuchynské potreby 
na pečenie a varenie elektrické, kuchynské sporáky, ohrievače 
do kúpeľa, stroje a zariadenia na výrobu ľadu, elektrické  
a plynové lampy, lampy na čistenie vzduchu od baktérií (ger-
micídne) mikrovlnné rúry, mraziace vitríny, mraziace zariade-
nia, mrazničky, chladiace nádoby, elektricky vyhrievané ná-
nožníky, naparovacie prístroje (sauna), objímky na elektrické 
svetlá, objímky na svietidlá, elektrické formy na pečenie ob-
látok, odmrazovače automobilov, odparovače, ohrievacie fľa-
še, ohrievacie podušky elektrické s výnimkou podušiek na le-
kárske účely, ohrievače, ohrievače tanierov, ponorné ohrieva-
če, ochladzovacie zariadenia a stroje, osvetľovacie prístroje  
a zariadenia, zariadenia na výrobu pary, pece, piecky s výnim-
kou laboratórnych, pece, sporáky, piecky, rúry na pečenie, pe-
káč, otočný rošt, filtre na pitnú vodu, zapaľovače na zapaľo-
vanie, plynové bojlery, ohrievače do postele, pražiace stroje, 
pražiče kávy, premietacie lampy, prístroje na filtrovanie a čis-
tenie vody v akváriách, prístroje na výrobu ľadu, prostriedky 
na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov na osobné 
použitie, elektrické radiátory, radiátory (na kúrenie), ražne, 
reflektory (svetlá), reťaze farebných žiaroviek, rošty do pecí, 
sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia, rúry s výnimkou rúr 
na experimentálne účely, vane na sedacie kúpele, saunovacie 
zariadenia, solárne kolektory, spájkovacie lampy, sporáky, ste-
rilizátory, stolné variče, prístroje a zariadenia na sušenie, 
vzduchové sušiče, elektrické sušiče bielizne, sušiče na vlasy, 
sušičky ako prístroje, svetelné gule, banky, svetelné rúry, elek-
trické svetlá na vianočné stromčeky, svetlomety, reflektory, 
svietiace domové čísla, šetriče paliva, tepelné čerpadlá, teplo-
vodné vykurovacie zariadenia, teplovzdušné rúry, termostatic-
ké ventily (ako časti ústredného kúrenia), elektrické tlakové 
hrnce a varáky, zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu 
vody, UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely, vankúše 
(elektricky vyhrievané) s výnimkou vankúšov na lekárske úče-
ly, variče, ventilátory (ako časti vetracích zariadení), ventiláto-
ry (klimatizácia), varné prístroje a zariadenia, vetracie zariade- 
 

nia, sušiče na vlasy, ohrievače vody, prístroje a zariadenia na 
zmäkčenie vody, vreckové ohrievače, elektrické výbojky, vrec- 
kové baterky, vyhrievacie telesá, vykurovacie zariadenia, vy-
hrievacie zariadenia, ionizátory na čistenie vzduchu, sterilizá-
tory na vzduch, vzduchové sušiarne, stroje a prístroje na čiste-
nie, zariadenia na dezinfikovanie, zariadenia na sušenie, zmie-
šavacie batérie na vodovodné potrubia, žiariče, domáce potre-
by, hodiny, elektrické hodiny, bytový textil; zhromažďovanie 
rozličných výrobkov, pre tretie osoby (okrem dopravy) s cie-
ľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodl-
ne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchod-
ných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom 
katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, 
prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom te-
lenákupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; re-
klama; rozhlasová a televízna reklama; on line reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie re-
klamných alebo náborových materiálov; pomoc pri riadení 
obchodných aktivít; obchodný manažment a riadenie; marke-
tingové služby; marketingové poradenstvo a štúdie; ekono-
mické a organizačné poradenstvo; obchodné sprostredkovanie 
lízingových zmlúv; prieskum trhu; vedenie kartoték v počítači; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákaz-
níkov; služby porovnávania cien; organizovanie komerčných 
alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tre-
tie osoby; predvádzanie tovaru; sekretárske služby; adminis-
tratívne práce; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy 
nákladov; prepisovanie, spracovanie textov; účtovníctvo; ve-
denie účtovníctva; vedenie účtovných kníh; revízia účtov; fak-
turácia; organizovanie, budovanie a propagovanie vernostného 
alebo klubového systému a programov pre firmy a spotrebite-
ľov vrátane prieskumu, vyhodnocovania a odmeňovania ná-
kupného správania firiem a spotrebiteľov; poskytovanie in-
formácií o uvedených službách prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sie-
tí alebo internetu, obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 35, 37. 
37 - Montáž, údržba, servis, čistenie a opravy elektrospotrebi-
čov, domácich strojov a zariadení, počítačov, počítačových 
komponentov, elektroniky a multimédií; informácie o údržbe  
a opravách; montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov  
a zariadení; stavebné činnosti; kladenie a inštalácia elektric-
kých a optických káblov a vedení; stavebné úpravy budov, 
predovšetkým súvisiace s inštaláciou elektrospotrebičov; opra- 
vy a inštalovanie elektrických spotrebičov, klimatizačných za-
riadení; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vláma-
niu; montáž, inštalácia, údržba a opravy kuchynských zariade-
ní, montáž, údržba a opravy nábytku, predovšetkým kuchyn-
ského nábytku; poskytovanie informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí alebo internetu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) T P D, spol. s r.o., Farského 26, 851 01 Bratislava, SK;  
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;  

 
 

(111) 230749 
(151) 13.10.2011 
(156) 11.3.2021 
(180) 11.3.2031 
(210) 440-2011 
(220) 11.3.2011 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 16, 35, 41 
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(511) 16 - Tlačoviny všetkého druhu vrátane časopisov a slovníkov. 
35 - Reklamná činnosť; marketing. 
41 - Kultúrne a vzdelávacie aktivity. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá, biela, čierna 
(732) ARAMIS, spol. s r.o., Slovinská 597/10, 101 00 Praha 10 - Vr- 

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

 
 

(111) 230799 
(151) 14.10.2011 
(156) 6.4.2021 
(180) 6.4.2031 
(210) 616-2011 
(220) 6.4.2011 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 5, 9, 10, 16, 41, 42, 44 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na liečbu cukrovky (diabetu). 

9 - Počítačový softvér na riadenie a správu databáz týkajúci sa 
oblasti diabetu; softvér stiahnuteľný z internetu na monitoro-
vanie a sledovanie hladín glukózy v krvi; stiahnuteľné elek-
tronické správy a informačné správy a informačné bulletiny 
týkajúce sa oblasti diabetu. 
10 - Lekárske prístroje a nástroje v oblasti diabetu; prístroje na 
kontrolu a sledovanie glukózy v krvi; inzulínové pumpy na le-
kárske použitie; dýzy na lekárske účely. 
16 - Tlačoviny, a to obežníky, informačné bulletiny, noviny, 
časopisy, periodiká, brožúry, letáky, prospekty, knihy, príruč-
ky a plagáty týkajúce sa oblasti diabetu. 
41 - Vzdelávacie služby pre pacientov a profesionálov v oblas-
ti diabetu, a to vedenie seminárov; konferencií, kurzov a work- 
shopov; poskytovanie webových stránok obsahujúcich vzde-
lávacie informácie, online časopisov, a to blogy obsahujúce 
zdravotné a farmaceutické informácie v oblasti diabetu. 
42 - Výskum v oblasti farmácie a medicíny; vedenie klinic-
kých skúšok v oblasti diabetu; vývoj počítačového softvéru. 
44 - Poskytovanie lekárskych a farmaceutických informácií  
a poradenstva v oblasti diabetu; konzultácie v oblasti diabetu; 
programy na riadenie chorôb v oblasti diabetu. 

(540) Diabetes - spoločne to dokážeme 
(550) slovná 
(732) SANOFI, 54, rue La Boétie, 750 08 Paris, FR;  
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 230860 
(151) 14.11.2011 
(156) 3.2.2021 
(180) 3.2.2031 
(210) 168-2011 
(220) 3.2.2011 
(442) 4.8.2011 
(450) 4.1.2012 

 9 (511) 9, 11, 12, 18, 25, 35 
 
 

(511) 9 - Elektrické batériové články, žiarovky a žiarivky v rámci 
tejto triedy, ochranné prilby pre cyklistov. 
11 - Bicyklové svetlá a svietidlá. 
12 - Bicykle, náhradné dielce a príslušenstvo k bicyklom zara-
dené do triedy 12. 
18 - Kožené a textilné doplnky k bicyklom ako batohy, tašky, 
tašky na náradie, osobné potreby pre cyklistov pripevniteľné k 
bicyklu, kožené a textilné doplnky pre cyklistov v rámci tejto 
triedy. 
25 - Obuv, športová obuv, športové oblečenie, športové ter-
mooblečenie, športové oblečenie pre cyklistov s výstužou na 
ochranu lakťov, kolien a bokov, rukavice, čapice, čelenky. 
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(732) KCK CYKLOSPORT - MODE spol. s r.o., Mierová 854/37, 

972 47 Oslany, SK;  
(740) Námešný Jozef, JUDr., Prievidza, SK;  

 
 

(111) 230901 
(151) 14.11.2011 
(156) 1.6.2021 
(180) 1.6.2031 
(210) 948-2011 
(220) 1.6.2011 
(442) 4.8.2011 
(450) 4.1.2012 

 9 (511) 18, 25, 35 
(511) 18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté 

v iných triedach; aktovky; aktovky (kožený tovar); batohy, 
cestovné kufre; cestovné tašky; cestovné tašky (kožené); dáž-
dniky; diplomatické kufríky; kabelky; kufre; kufre kožené  
a potiahnuté kožou; kufríky; peňaženky. 
25 - Odevy; obuv; obuv (vysoká); dreváky; opasky; opasky na 
doklady a peniaze (súčasť oblečenia); papuče; plážová obuv, 
sandále; športová obuv; topánky na šport; topánky (celé to-
pánky), topánky (zvršky topánok), topánky. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s výrobkami 
uvedenými v triedach 18 a 25. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zlatá 
(732) Ján Jablonský GIFT, Imatra 2445/15, 960 01 Zvolen, SK;  

 
 

(111) 230902 
(151) 14.11.2011 
(156) 27.1.2021 
(180) 27.1.2031 
(210) 5048-2011 
(220) 27.1.2011 
(442) 4.8.2011 
(450) 4.1.2012 
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 9 (511) 3, 9, 16, 25, 28, 30, 35, 41 
(511) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; prí-

pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; 
voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, 
vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov. 
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotogra-
fické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (in-
špekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na me-
ranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektric-
kého prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu 
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové 
disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádza-
ných do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, po-
čítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; ha-
siace prístroje. 
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, 
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske 
výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; le-
pidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umel-
cov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby 
okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístro-
jov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahr-
nuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové ná-
hradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske 
výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do 
pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; kore-
nie; ľad. 
35 - Služby reklamy a propagácie rozličných tovarov a služieb 
prostredníctvom všetkých komunikačných médií, ako aj pro-
stredníctvom internetu; tvorba reklamy a propagačných mate-
riálov na všetkých nosičoch informácií a dát, na použitie na 
predajných miestach a na použitie vo všetkých komunikač-
ných médiách vrátane použitia ako webovej stránky; propagá-
cia rozličných tovarov a služieb vrátane podpory predaja a sty- 
ku s verejnosťou prostredníctvom všetkých komunikačných 
médií, ako aj prostredníctvom internetu; šírenie reklamných 
materiálov, prospektov, reklamných predmetov, darčekov a vzo- 
riek; predvádzanie tovaru; zasielanie reklamných materiálov 
zákazníkom; marketing rozličných tovarov a služieb prostred-
níctvom všetkých komunikačných médií, ako aj prostredníc-
tvom internetu; marketingové štúdie, výskumy a analýzy; ana-
lýzy reakcie klienta na reklamu; obchodný manažment; ob-
chodná správa; obchodná administratíva; pomoc a poraden-
stvo pri vytváraní a riadení maloobchodných predajní; zhro-
mažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby s cieľom 
umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne 
prehliadať a nakupovať; informačné a poradenské služby týka-
júce sa všetkých uvedených služieb. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; 
zábava; športová a kultúrna činnosť. 

(540) ŠMOLKOVIA 
(550) slovná 
(732) STUDIO PEYO S.A., 36, chemin Frank-Thomas, 1208 Gené-

ve, CH;  
 
 

(111) 230906 
(151) 14.11.2011 
(156) 15.2.2021 
(180) 15.2.2031 
(210) 5084-2011 
(220) 15.2.2011 
(442) 4.8.2011 
(450) 4.1.2012 

 9 (511) 9, 35, 41 
 

(511) 9 - Nosiče informácií so záznamom zvuku a/alebo obrazu; no-
siče záznamov s nahranými audio- a/alebo audiovizuálnymi 
programami; audiovizuálne diela v digitálnej podobe; hudobné 
diela na nosičoch; dáta, databázy a iné informačné produkty 
na nosičoch a v elektronických, dátových, informačných, počí-
tačových a komunikačných sieťach všetkých druhov; mul-
timediálne aplikácie. 
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; reklamné a pro-
pagačné služby; vydávanie a aktualizovanie reklamných mate-
riálov a reklamných zvukovo-obrazových záznamov. 
41 - Výchovná, vzdelávacia, kultúrna a zábavná činnosť; vyu-
čovanie; umelecká, filmová a hudobná tvorba; pedagogické 
informácie a poradenstvo; služby nahrávacích štúdií; vydava-
teľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklam-
ných a náborových textov; organizácia, príprava a usporadú-
vanie hudobných vystúpení, živých a zábavných programov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Hidvéghy Viktor, Medená 10, 811 02 Bratislava, SK;  

 
 

(111) 230922 
(151) 14.11.2011 
(156) 14.3.2021 
(180) 14.3.2031 
(210) 5178-2011 
(220) 14.3.2011 
(442) 4.8.2011 
(450) 4.1.2012 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Bieliace prípravky a iné pracie prostriedky; plákacie prí-

pravky na bielizeň a stolné textílie; prostriedky na odstraňova-
nie škvŕn; avivážne prostriedky; škrob na pranie; prípravky na 
čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; éterické 
oleje ako vonné látky na použitie pri praní bielizne. 

(540) Inšpirovaný vami 
(550) slovná 
(732) HENKEL AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düs-

seldorf, DE;  
(740) Korejzová Petra, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 230971 
(151) 14.11.2011 
(156) 14.1.2021 
(180) 14.1.2031 
(210) 59-2011 
(220) 14.1.2011 
(442) 4.8.2011 
(450) 4.1.2012 

 9 (511) 32, 33, 35, 43 
(511) 32 - Pivo; pivná mladinka; sladové pivo; zázvorové pivo; pivá 

s príchuťou, najmä s ovocnou príchuťou; miešané nápoje z pi-
va; pivové koktaily; citronády s príchuťou a/alebo s obsahom 
piva; ovocné šťavy; ovocné limonády s príchuťou a/alebo  
s obsahom piva; výťažky z chmeľu na výrobu piva; nealkoho- 
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lické nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholic-
ké pivo; energetické nealkoholické nápoje s príchuťou a/alebo 
s obsahom piva; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov  
s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické džúsy a šťa- 
vy s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické výťaž-
ky z ovocia s príchuťou a/alebo s obsahom piva; koktail neal-
koholický s príchuťou a/alebo s obsahom piva; stolové vody s prí- 
chuťou a/alebo s obsahom piva; minerálne vody a sýtené vody 
ako nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, ale s príchuťou piva 
a limonády; alkoholické nápoje s pivom; alkoholické koktaily 
s príchuťou piva a limonády; alkoholické koktaily s pivom; 
alkoholové extrakty s príchuťou piva a limonády; destilované 
nápoje s príchuťou piva a limonády; digestívy s príchuťou pi-
va a limonády; likéry a pálenky s príchuťou piva a limonády; 
liehoviny s príchuťou piva a limonády; alkoholické ovocné 
mušty s príchuťou piva a limonády; víno s príchuťou piva a li- 
monády; alkoholické mušty s príchuťou piva a limonády; lie-
hové esencie s príchuťou piva a limonády; alkoholické výťaž-
ky z ovocia s príchuťou piva a limonády. 
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s pivom, alko-
holickými a nealkoholickými nápojmi, miešanými nápojmi, 
potravinami; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so sla-
dom a polotovarmi na výrobu piva; prenájom predajných au-
tomatov; zhromažďovanie rozličných výrobkov, predovšetkým 
nápojov a potravín pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom 
umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne 
prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchod-
ných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom 
katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, pros- 
tredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telená-
kupu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; rekla-
ma; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydá-
vanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiá-
lov; prenájom reklamných priestorov a plôch; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; marketingové služby; prieskum trhu; 
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtr-
hov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; 
vyhľadávanie sponzorov; poskytovanie uvedených služieb  
a poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie slu-
žieb v triedach 35 a 43; obchodné sprostredkovanie plnenia 
piva a iných nápojov. 
43 - Služby barov; kaviarne; reštaurácie; jedálne; bufety; reš-
tauračné služby (strava); rýchle občerstvenie; ketering, prípra-
va a dodávka jedál a nápojov na objednávku do domu; samo-
obslužné reštaurácie; hotelierske služby; poskytovanie pre-
chodného ubytovania; 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) Bažant Radler 
(550) slovná 
(732) Heineken Slovensko, a. s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbano-

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

 
 

(111) 231025 
(151) 14.11.2011 
(156) 31.3.2021 
(180) 31.3.2031 
(210) 576-2011 
(220) 31.3.2011 
(442) 4.8.2011 
(450) 4.1.2012 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne na liečbu oste-

oporózy. 
 

(540) ZOLAZENTA 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolní Mě- 

cholupy, CZ;  
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, PATENTOVÁ, v.o.s., 

Bratislava, SK;  
 
 

(111) 231026 
(151) 14.11.2011 
(156) 31.3.2021 
(180) 31.3.2031 
(210) 577-2011 
(220) 31.3.2011 
(442) 4.8.2011 
(450) 4.1.2012 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 

(540) ZENTINIB 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolní Mě- 

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

 
 

(111) 231028 
(151) 14.11.2011 
(156) 31.3.2021 
(180) 31.3.2031 
(210) 579-2011 
(220) 31.3.2011 
(442) 4.8.2011 
(450) 4.1.2012 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne. 

(540) ZENTIMANIB 
(550) slovná 
(732) Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolní Mě- 

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

 
 

(111) 231086 
(151) 12.12.2011 
(156) 2.2.2021 
(180) 2.2.2031 
(210) 165-2011 
(220) 2.2.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 14, 18, 25 
(511) 14 - Drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z drahých kovov ale-

bo výrobky nimi pokovované, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; šperky, drahokamy; hodinárske a chronometrické 
prístroje; ozdôbky; zlatnícke šperky. 
18 - Kože a imitácie z kože a výrobky z týchto materiálov ne-
zahrnuté v iných triedach; zvieracie kože, usne; tašky, kufre  
a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; 
biče, postroje a sedlárske výrobky. 
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; plášte, kabáty, bluzóny, 
bundy, nohavice, rifle, saká, košele, sukne, pletený tovar, šály, 
teplákové súpravy, nátelníky, pančuchy, ponožky, kravaty, klo- 
búky, barety, šatky, topánky, čižmy, papuče. 

(540) GAS 
(550) slovná 
(732) GROTTO S. P. A, Via Ponte dei Granatieri 4, Chiuppano (Vi-

cenza), IT;  
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;  
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(111) 231148 
(151) 12.12.2011 
(156) 7.4.2021 
(180) 7.4.2031 
(210) 5239-2011 
(220) 7.4.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 1, 2, 17, 19, 42 
(511) 1 - Prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami; umelé a akry-

lové živice v surovom stave; chemické prostriedky na výrobu 
farieb; konzervačné prípravky na betón a cement s výnimkou 
farieb a olejov; disperzné látky z plastov; dehydratačné pro-
striedky na priemyselné účely; epoxidové živice v surovom 
stave; moridlá na kovy; lepidlá na priemyselné účely; lepidlá, 
tmely, spojivá na obkladačky; vodovzdorné chemické prí-
pravky do cementu s výnimkou farieb. 
2 - Farby; nátery; laky; ochranné prípravky na kovy; ochranné 
prípravky na drevo; farbivá; moridlá prírodné živice v suro-
vom stave; kovové fólie a kovy práškové pre maliarov, deko-
ratérov, tlačiarov a umelcov; lepidlá pre farby; pigmenty. 
17 - Gutaperča; azbest; materiály tesniace, upchávkové a izo-
lačné; voľné zábrany na ochranu proti teplote, zvuku a proti 
iným fyzikálnym a chemickým vplyvom; azbestové obklady; 
izolačné dosky a fólie; azbestová lepenka; lepiace pásky pat-
riace do triedy 17; izolačné nátery a omietky; živice (polotova-
ry); tesniace tmely. 
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové pevné rúrky pre 
stavebníctvo; výrobky z asfaltu pre stavebníctvo; nekovové 
stavebné konštrukcie; malty; omietky; štukatérske profily; štr-
kové hmoty; preglejky; cement; piesok (s výnimkou zlieva-
renského piesku); šalovanie; smola; decht; dosky z cementu  
a podobných stavebných hmôt; dlaždice; stavebný kameň prí-
rodný a umelý; hrnčiarska hlina; korok lisovaný; nekovové sta-
vebné obklady stien; nekovové dlaždice na podlahu; stavebné 
priečky; sadra; sadrokartóny; štrk; stavebné drevo; vápno. 
42 - Tvorba počítačových programov; poradenstvo v oblasti 
počítačového hardvéru; projektová činnosť, štúdie technic-
kých projektov; stavebná projekcia; výskum v oblasti chémie 
a stavebných hmôt; fyzikálny výskum; architektonické pora-
denstvo; služby v oblasti chémie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, čierna, biela 
(732) STOMIX, spol. s r. o., Skorošice č.p. 197, 790 65 Skorošice, CZ;  
(740) Čížek Vladimír, JUDr., Praha, Nové Město, CZ;  

 
 

(111) 231169 
(151) 12.12.2011 
(156) 12.5.2021 
(180) 12.5.2031 
(210) 5319-2011 
(220) 12.5.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, prílohy, perio-

dické a elektronické nosiče informácií všetkých druhov. 
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, 
brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papiero-
vé nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novino-
vej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky, prospek-
ty, polygrafické výrobky všetkých druhov. 
 

35 - Ekonomické analýzy; makroekonomické analýzy; ob-
chodné a podnikateľské analýzy; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; obchodné poradenstvo; personálne poraden-
stvo; marketingové štúdie; reklama; spracovanie a vydávanie 
reklamných alebo náborových textov; rozhlasová a televízna 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných ma- 
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozši-
rovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie  
a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklam-
ných materiálov zákazníkom; poradenstvo v uvedených služ-
bách; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; konzultačná čin-
nosť v oblasti služieb uvedených v triede 35. 
41 - Vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časopisov, roče-
niek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej  
a elektronickej forme; publikovanie článkov v papierovej a elek- 
tronickej forme s výnimkou reklamných; zverejňovanie a vy-
dávanie textov s výnimkou reklamných; poskytovanie elek-
tronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); vyu-
čovanie, vzdelávanie; výcvik; organizovanie kultúrnych a vzde- 
lávacích výstav, podujatí, organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organi-
zovanie súťaží; výroba informačných blokov; výroba rozhla-
sových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlaso-
vých a televíznych reklamných blokov; konzultačná činnosť  
v oblasti služieb uvedených v triede 41. 

(540) eTREND 
(550) slovná 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Brati-

slava, SK;  
 
 

(111) 231170 
(151) 12.12.2011 
(156) 12.5.2021 
(180) 12.5.2031 
(210) 5320-2011 
(220) 12.5.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 9, 16, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, prílohy, perio-

dické a elektronické nosiče informácií všetkých druhov. 
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, 
brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papiero-
vé nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novino-
vej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky, prospek-
ty, polygrafické výrobky všetkých druhov. 
35 - Ekonomické analýzy; makroekonomické analýzy; ob-
chodné a podnikateľské analýzy; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; obchodné poradenstvo; personálne poraden-
stvo; marketingové štúdie; reklama; spracovanie a vydávanie 
reklamných alebo náborových textov; rozhlasová a televízna 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných ma- 
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozši-
rovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie  
a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklam-
ných materiálov zákazníkom; poradenstvo v uvedených služ-
bách; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; konzultačná čin-
nosť v oblasti služieb uvedených v triede 35. 
41 - Vydavateľská činnosť; vydávanie kníh, časopisov, roče-
niek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej  
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a elektronickej forme; publikovanie článkov v papierovej a elek- 
tronickej forme s výnimkou reklamných; zverejňovanie a vy-
dávanie textov s výnimkou reklamných; poskytovanie elek-
tronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); vyu-
čovanie, vzdelávanie; výcvik; organizovanie kultúrnych a vzde- 
lávacích výstav, podujatí, organizovanie a vedenie konferen-
cií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organi-
zovanie súťaží; výroba informačných blokov; výroba rozhla-
sových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlaso-
vých a televíznych reklamných blokov; konzultačná činnosť  
v oblasti služieb uvedených v triede 41. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Brati-

slava, SK;  
 
 

(111) 231249 
(151) 12.12.2011 
(156) 4.4.2021 
(180) 4.4.2031 
(210) 610-2011 
(220) 4.4.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 35, 36 
(511) 35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; 

poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľské-
ho riadenia; služby outsourcingu. 
36 - Finančné informácie; informácie o poistení; poistno-tech- 
nické služby (štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia; spro-
stredkovanie poistenia; sprostredkovanie (maklérstvo). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, modrá 
(732) Coris - Bratislava, a.s., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, SK;  

 
 

(111) 231282 
(151) 12.12.2011 
(156) 6.5.2021 
(180) 6.5.2031 
(210) 783-2011 
(220) 6.5.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Časopisy (periodiká); publikácie. 

35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; profesionálne 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; personálne pora-
denstvo; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďo- 
 

vanie údajov v počítačových databázach; poradenstvo pri ve-
dení podnikov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; re-
klama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; psychologické tes-
tovanie s cieľom vybrať; spracovanie textov; vydávanie a ak-
tualizovanie reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou (prie- 
skum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským 
prostredím); poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchod-
ný manažment a podnikové poradenstvo; organizačné a od-
borné zabezpečenie veľtrhu práce; organizovanie komerčných 
alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na 
obchodné a reklamné účely; odborné obchodné poradenstvo; 
poradenstvo v obchodnej činnosti; hospodárske alebo ekono-
mické predpovede; poradenské služby v oblasti obchodného 
alebo podnikateľského riadenia; rozhlasová reklama; rozširo-
vanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie re-
klamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zasielanie reklam-
ných materiálov zákazníkom. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie a vedenie semi-
nárov; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo nábo-
rových; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a ve- 
denie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organi-
zovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; organizovanie súťaží; pomoc pri výbere povolania (po-
radenstvo v oblasti vzdelávania); poskytovanie elektronických 
publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); on-line vydá-
vanie kníh a časopisov v elektronickej forme. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, sivá 
(732) Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, SK;  
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 231298 
(151) 13.12.2011 
(156) 19.5.2021 
(180) 19.5.2031 
(210) 856-2011 
(220) 19.5.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 38, 42 
(511) 38 - Telekomunikačné služby. 

42 - Služby vedecké a technologické včítane výskumu v ob-
lasti vedy a priemyslu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) stredne modrá, červená, tmavomodrá 
(732) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2,  

820 12 Bratislava, SK;  
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(111) 231299 
(151) 13.12.2011 
(156) 19.5.2021 
(180) 19.5.2031 
(210) 857-2011 
(220) 19.5.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 38, 42 
(511) 38 - Telekomunikačné služby. 

42 - Služby vedecké a technologické včítane výskumu v ob-
lasti vedy a priemyslu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) stredne modrá, červená, čierna 
(732) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 

820 12 Bratislava, SK;  
 
 

(111) 231378 
(151) 13.1.2012 
(156) 27.5.2021 
(180) 27.5.2031 
(210) 921-2011 
(220) 27.5.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 6, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 
(511) 6 - Kovové konštrukčné časti energetických zariadení vrátane 

špeciálnych pomocných zariadení, ako sú napr. stožiare, oce-
ľové konštrukcie, kovové potrubia; drobné zámočnícke vý-
robky. 
7 - Hydraulické turbíny, strojové konštrukčné časti energetic-
kých zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení. 
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu a ply- 
nu; prístroje a nástroje vedecké, fotografické, optické, signali-
začné, kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie; poplašné 
zariadenia; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet  
a odovzdávanie štatistických údajov a informácií; elektrické za- 
riadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií a pro-
cesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie sig-
nalizácie; elektrické vedenia, elektrické akumulátory, blesko- 
zvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, 
elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, 
elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektro-
technické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické reguláto-
ry, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanic-
ké signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory, 
trafostanice a plynové výmenníky; plynomery, meracie prí-
stroje, elektrické meracie zariadenia, elektrické monitorovacie 
prístroje; rozvody verejného osvetlenia; softvér, nahrané ope-
račné programy. 
11 - Plynové prístroje a zariadenia uvedené v tejto triede, regu-
lačné a bezpečnostné príslušenstvo pre plynové zariadenia, 
plynové generátory, plynové filtre ako zariadenia; tlakové zá-
sobníky vody, parné a horúcovodné potrubia, kotly, parné aku- 
mulátory; lampy verejného osvetlenia; bojlery, ohrievače vo-
dy, zariadenia na čistenie odpadových vôd, články do atómo-
vých reaktorov, destilačné prístroje, dýzy, expanzné nádrže na 
ústredné vykurovanie, acetylénové generátory, plynové gene-
rátory, horáky, chladiarne, chladiace komory, chladiace nádo-
by, chladiace stroje prístroje a zariadenia, zariadenia na spra-
covanie jadrových palív a jadrové spomaľovače, jadrové reak-
tory, klimatizačné zariadenia. 
 

16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, manuá-
ly počítačových programov (ako príručky), letáky, prospekty, 
tlačivá. 
35 - Maloobchodná činnosť s tlakovými zariadeniami, parný-
mi a horúcovodnými potrubiami, kotlami, hydraulickými stroj- 
mi, motorovými vozidlami, s elektrickými a elektronickými 
strojmi, prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými materiálmi, 
ako sú elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvo-
dy, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elek-
trické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, 
elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektro-
technické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické reguláto-
ry, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanic-
ké signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory, 
trafostanice, vzduchotechnické zariadenia, transportné zaria-
denia, náhradné dielce prívesov, paliet, kontajnerov, vodné tur- 
bíny, príslušenstvo k vodným elektrárňam, s kovovým nábyt-
kom, so strojmi a zariadeniami na spracovanie nerastných hmôt; 
sprostredkovanie nákupu a predaja elektrickej energie a tepla; 
činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktua-
lizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, 
zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných tex-
tov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie 
výkladov, inzertné činnosti, obchodné prieskumy; komerčné 
informačné kancelárie. 
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a prístro-
jov; montáž a oprava plynových technických zariadení, kotlov, 
horákov, konštrukcií, tlakových nádob, meračov tepla, meračov 
plynu, regulačných staníc plynu; výstavba energetických a tep-
lárenských diel a zariadení potrebných na ich prevádzku; opra- 
va elektromerov, zváracích transformátorov, rotačných strojov 
a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba elektrických 
rozvodov; murárske a natieračské práce súvisiace s energetic-
kými zariadeniami; oprava a údržba hydraulických strojov a mo- 
torových vozidiel; prenájom stavebných strojov a zariadení. 
38 - Telekomunikačné informácie, telefónna komunikácia, 
komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová 
komunikácia, prenájom telekomunikačných prístrojov, prená-
jom prístrojov na prenos informácií, prenos signálu pomocou 
satelitu, telefonické služby, služby zabezpečujúce vstup do te-
lekomunikačných sietí, prenášanie správ telegrafmi, telegra-
fická komunikácia, telegrafický prenos, telegrafné služby, po-
skytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počíta-
čovej siete, elektronická pošta. 
39 - Rozvod plynu, elektrickej energie a tepla; balenie tovarov 
a uskladňovanie tovarov; prenajímanie dopravných mecha-
nizmov; autobusová doprava, nákladná doprava, kamiónová 
preprava cenností, doprava pancierovými vozidlami. 
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej energie, likvidácia 
rádioaktívneho odpadu; likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, 
spaľovanie odpadu a spracovanie odpadu. 
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongresov, seminárov, 
konferencií a sympózií; vydávanie kníh a časopisov, vydáva-
nie kníh a časopisov v elektronickej forme. 
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, 
projektovanie strojárskych výrobkov a vzduchotechnických 
zariadení, projektovanie elektrorozvodných sietí, transformov-
ní, rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalá-
cií, inžinierska činnosť v oblasti distribučného systému vyso-
konapäťovej siete, dozor a technická inšpekcia, odborné a tech- 
nické konzultácie, elektrotechnická posudková činnosť; revíz-
ne skúšky materiálov prevádzkových kotlov, plynových zaria-
dení a elektrických zariadení, revízne skúšky spôsobilosti 
zdvíhacích zariadení, vyhradených plynárenských zariadení, 
plynových a elektrických dielov regulačných staníc plynu; cia-
chovanie elektromerov, plynomerov a meracích súprav; geo- 
logický výskum, grafický dizajn, priemyselný dizajn, kontrola 
kvality; obnovovanie počítačových databáz, počítačové pro-
gramovanie; inštalácia, aktualizácia a zhotovovanie kópií po-
čítačových programov; návrh počítačových systémov, pora-
denské služby v oblasti počítačového hardvéru; prenájom po-
čítačového softvéru. 
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43 - Poskytovanie, rezervácie a prevádzkovanie prechodného 
ubytovania, turistického ubytovania a hotelového ubytovania, 
ubytovacie kancelárie zabezpečujúce prechodné ubytovanie, 
penzióny, reštaurácie, príprava a dodávka jedál. 
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti, osobní strážcovia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 

Bratislava, SK;  
 
 

(111) 231379 
(151) 13.1.2012 
(156) 27.5.2021 
(180) 27.5.2031 
(210) 922-2011 
(220) 27.5.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 6, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 
(511) 6 - Kovové konštrukčné časti energetických zariadení vrátane 

špeciálnych pomocných zariadení, ako sú napr. stožiare, oce-
ľové konštrukcie, kovové potrubia; drobné zámočnícke vý-
robky. 
7 - Hydraulické turbíny, strojové konštrukčné časti energetic-
kých zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení. 
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu a ply- 
nu; prístroje a nástroje vedecké, fotografické, optické, signali-
začné, kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie; poplašné 
zariadenia; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet  
a odovzdávanie štatistických údajov a informácií; elektrické za- 
riadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií a pro-
cesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie sig-
nalizácie; elektrické vedenia, elektrické akumulátory, blesko- 
zvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, 
elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, 
elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektro-
technické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické reguláto-
ry, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanic-
ké signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory, 
trafostanice a plynové výmenníky; plynomery, meracie prí-
stroje, elektrické meracie zariadenia, elektrické monitorovacie 
prístroje; rozvody verejného osvetlenia; softvér, nahrané ope-
račné programy. 
11 - Plynové prístroje a zariadenia uvedené v tejto triede, regu-
lačné a bezpečnostné príslušenstvo pre plynové zariadenia, 
plynové generátory, plynové filtre ako zariadenia; tlakové zá-
sobníky vody, parné a horúcovodné potrubia, kotly, parné aku- 
mulátory; lampy verejného osvetlenia; bojlery, ohrievače vo-
dy, zariadenia na čistenie odpadových vôd, články do atómo-
vých reaktorov, destilačné prístroje, dýzy, expanzné nádrže na 
ústredné vykurovanie, acetylénové generátory, plynové gene-
rátory, horáky, chladiarne, chladiace komory, chladiace nádo-
by, chladiace stroje prístroje a zariadenia, zariadenia na spra-
covanie jadrových palív a jadrové spomaľovače, jadrové reak-
tory, klimatizačné zariadenia. 
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, manuá-
ly počítačových programov (ako príručky), letáky, prospekty, 
tlačivá. 

35 - Maloobchodná činnosť s tlakovými zariadeniami, parný-
mi a horúcovodnými potrubiami, kotlami, hydraulickými stroj- 
mi, motorovými vozidlami, s elektrickými a elektronickými 
strojmi, prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými materiálmi, 
ako sú elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvo-
dy, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elek-
trické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, 
elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektro-
technické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické reguláto-
ry, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanic-
ké signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory, 
trafostanice, vzduchotechnické zariadenia, transportné zaria-
denia, náhradné dielce prívesov, paliet, kontajnerov, vodné 
turbíny, príslušenstvo k vodným elektrárňam, s kovovým ná-
bytkom, so strojmi a zariadeniami na spracovanie nerastných 
hmôt; sprostredkovanie nákupu a predaja elektrickej energie  
a tepla; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie  
a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných 
plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných 
textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžova-
nie výkladov, inzertné činnosti, obchodné prieskumy; komerč- 
né informačné kancelárie. 
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a prístro-
jov; montáž a oprava plynových technických zariadení, kotlov, 
horákov, konštrukcií, tlakových nádob, meračov tepla, meračov 
plynu, regulačných staníc plynu; výstavba energetických a tep- 
lárenských diel a zariadení potrebných na ich prevádzku; 
oprava elektromerov, zváracích transformátorov, rotačných 
strojov a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba elektric-
kých rozvodov; murárske a natieračské práce súvisiace s ener-
getickými zariadeniami; oprava a údržba hydraulických stro-
jov a motorových vozidiel; prenájom stavebných strojov a za-
riadení. 
38 - Telekomunikačné informácie, telefónna komunikácia, 
komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová 
komunikácia, prenájom telekomunikačných prístrojov, prená-
jom prístrojov na prenos informácií, prenos signálu pomocou 
satelitu, telefonické služby, služby zabezpečujúce vstup do te-
lekomunikačných sietí, prenášanie správ telegrafmi, telegra-
fická komunikácia, telegrafický prenos, telegrafné služby, po-
skytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počíta-
čovej siete, elektronická pošta. 
39 - Rozvod plynu, elektrickej energie a tepla; balenie tovarov 
a uskladňovanie tovarov; prenajímanie dopravných mecha-
nizmov; autobusová doprava, nákladná doprava, kamiónová 
preprava cenností, doprava pancierovými vozidlami. 
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej energie, likvidácia 
rádioaktívneho odpadu; likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, 
spaľovanie odpadu a spracovanie odpadu. 
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongresov, seminárov, 
konferencií a sympózií; vydávanie kníh a časopisov, vydáva-
nie kníh a časopisov v elektronickej forme. 
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, 
projektovanie strojárskych výrobkov a vzduchotechnických za- 
riadení, projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, 
rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií, 
inžinierska činnosť v oblasti distribučného systému vysokona-
päťovej siete, dozor a technická inšpekcia, odborné a technic-
ké konzultácie, elektrotechnická posudková činnosť; revízne 
skúšky materiálov prevádzkových kotlov, plynových zariadení 
a elektrických zariadení, revízne skúšky spôsobilosti zdvíha-
cích zariadení, vyhradených plynárenských zariadení, plyno-
vých a elektrických dielov regulačných staníc plynu; ciacho-
vanie elektromerov, plynomerov a meracích súprav; geologic-
ký výskum, grafický dizajn, priemyselný dizajn, kontrola kva-
lity; obnovovanie počítačových databáz, počítačové progra-
movanie; inštalácia, aktualizácia a zhotovovanie kópií počíta-
čových programov; návrh počítačových systémov, poradenské 
služby v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačové-
ho softvéru. 
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43 - Poskytovanie, rezervácie a prevádzkovanie prechodného 
ubytovania, turistického ubytovania a hotelového ubytovania, 
ubytovacie kancelárie zabezpečujúce prechodné ubytovanie, 
penzióny, reštaurácie, príprava a dodávka jedál. 
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti, osobní strážcovia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 

Bratislava, SK;  
 
 

(111) 231394 
(151) 13.1.2012 
(156) 10.6.2021 
(180) 10.6.2031 
(210) 1000-2011 
(220) 10.6.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 3, 5, 21 
(511) 3 - Pracie, bieliace a čistiace prostriedky, leštiace a odmasťo-

vacie prostriedky, prípravky na brúsenie, kozmetika, parfumé-
ria, kozmetické farbivá a farby, kúry, oleje, emulzie, vody a gé- 
ly určené na ošetrenie, čistenie, pestovanie a krášlenie pleti, te-
la, vlasov a nechtov, soli, oleje, peny a emulzie pre sprchu  
a kúpeľ, líčidlá, prípravky určené na hygienu celého tela, myd-
lá všetkých druhov, čistiace prostriedky na ruky, depilačné 
prípravky, opaľovacie prostriedky a prostriedky určené na sta-
rostlivosť o nohy, ústne vody, zubné pasty, zubné gély, čistia-
ce prípravky na chrup, aj umelý, prípravky na ústnu hygienu 
patriace do tejto triedy, hygienické prostriedky a dezodoranty 
na osobnú potrebu, namáčacie prostriedky, prostriedky na od-
stránenie hrdze a vodného kameňa, prípravky na zmäkčenie 
vody, mydlá a mydlové prípravky, oživovače a zjasňovače fa-
rieb na tkaniny, aviváže, prostriedky na saténovanie bielizne, 
odstraňovače škvŕn patriace do tejto triedy, antistatické prípra-
vy na použitie v domácnosti (zmesi voňavých látok), vonné 
tyčinky, prípravky na čistenie odpadového vedenia, autokoz-
metika, prípravky na ošetrovanie povrchov materiálov na báze 
voskov, prípravky na odstraňovanie škvŕn lakov a farieb z ka-
rosérie automobilov a skiel, vonné oleje. 
5 - Čistiace a dezinfekčné prostriedky patriace do tejto triedy, 
farmaceutické a veterinárske výrobky, hygienické výrobky na 
liečebné účely, diabetické prípravky na liečebné účely, potra-
viny pre batoľatá, náplasti a obväzový materiál, materiál pre 
zubárov, dezinfekčné prípravky, výrobky na hubenie škodcov, 
fungicídy a herbicídy, antibakteriálne a dezinfekčné prípravky, 
prípravky na čistenie vzduchu, prípravky na osvieženie a pre-
voňanie vzduchu, dezodoranty iné ako na osobné účely, dezin-
fekčné prípravky na hygienické účely, prípravky slúžiace na 
obmedzenie pachov v miestnostiach, insekticídy, prípravky na 
hubenie parazitov, WC deodoranty, WC gély a osviežovače, 
repelentné prípravky, chemické prípravky proti plesniam. 
21 - Ručné čistiace nástroje, hubky na kozmetické účely, 
hubky určené na upratovanie a čistenie, náradie a nástroje ruč-
né určené na upratovanie a čistenie, náradie na mechanické 
čistenie a ošetrovanie zubov ako ručné aj elektrické zubné 
kefky, medzizubné kefky, čistiace nástroje, mechanické ná-
stroje a mechanické prostriedky na čistenie, umývanie a lešte-
nie povrchov, podláh a dlaždíc, ručné šampónovače a vysáva-
če, mechanické metly, mechanické odstraňovače nečistôt, zvo- 
ny na čistenie odpadov, dávkovače, prenosné vaničky, drôten-
ky, metly, lopatky, handry na čistenie a umývanie, umývacie 
hubky, mopy, hygienické toaletné nádoby pre domáce zviera-
tá, kefky a kefy vrátane elektrických, okrem kief ako súčastí 
strojov, neelektrické leštiace stroje pre domácnosť, hrebene,  
 

dávkovače mydla, dávkovače papierových utierok a toaletné-
ho papiera, vybavenie kúpeľní a toaliet patriace do tejto triedy, 
koše na použitie v domácnosti, toaletné kufríky, kozmetické 
náradie, holiace štetky. 

(540) dr. happy 
(550) slovná 
(732) TATRACHEMA VD TRNAVA, Bulharská 40, 917 02 Trna-

va, SK;  
 
 

(111) 231415 
(151) 13.1.2012 
(156) 19.1.2021 
(180) 19.1.2031 
(210) 5028-2011 
(220) 19.1.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 9, 11, 35, 37 
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, geodetické, optické, prístroje 

na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchra- 
nu a prístroje na vyučovanie, prístroje a nástroje na vedenie, 
prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie 
elektrického prúdu, palivové čerpadlá, plaváky, samoregulač-
né vodomery, hydromery, prietokomery, termostaty, elektro-
nické zariadenia na reguláciu teploty, tlaku, vlhkosti a prúde-
nia vzduchu, elektrické tepelné regulátory, barometre, vlhko-
mery, vzduchomery, snímače teploty, tlaku, hladiny a vlhkos-
ti, elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných 
procesov, solenoidové ventily (elektromagnetické spínače), 
elektrické spínače; prístroje na záznam, prevod, reprodukciu 
zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamov. 
11 - Vykurovacie telesá, vykurovacie zariadenia, vyhrievacie 
zariadenia, sálavé vykurovacie systémy, elektrické podlahové 
vykurovanie, vykurovacie káble a rohože, elektrické radiátory, 
teplovodné radiátory, regulátory kúrenia, šetriče paliva, tepel-
né čerpadlá, tepelné akumulátory, teplovodné vykurovacie za-
riadenia, teplovzdušné zariadenia, vykurovacie zariadenia na 
kúrenie tuhými, kvapalnými a plynovými palivami, termosta-
tické ventily (časti vykurovacích zariadení), vykurovacie člán-
ky, výhrevné platne, expanzné nádrže na ústredné kúrenie, na-
pájacie zariadenia k vykurovacím a teplárenským kotlom, vet-
racie zariadenia, ventilátory, prístroje a zariadenia na vetranie, 
najmä vetracie jednotky, zostavné vzduchotechnické jednotky, 
tiež s rekuperáciou tepla, vzduchové dverné a bránové clony, 
tiež s vodným alebo elektroohrievačom, ventilátory ako súčas-
ti vetracích zariadení, najmä elektrické a kombinované, reku-
peračné jednotky, klimatizácie a klimatizačné zariadenia, ko-
zuby, prístroje a zariadenia na osvetlenie, kúrenie, výrobu pa-
ry, na sušenie, ventiláciu, rozvod vody a sanitárne zariadenia, 
zariadenia na klimatizáciu, ohrievače, vankúše, podložky a po- 
krývky elektricky vyhrievané, nie na lekársku potrebu, bojlery 
(kotly) plynové, elektrické ohrievače vody, zvlhčovače vzdu-
chu a prístroje na ovládanie a reguláciu uvedených zariadení; 
pece, zariadenia na výrobu pary, na úpravu vzduchu, horáky; 
ionizátory na čistenie vzduchu, chladiace komory, konce potrubí, 
vzduchové sušiarne, súčasti rozvodov vzduchu v uvedených 
zariadeniach. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby predovšetkým  
s tovarmi a produktmi uvedenými v triedach 9 a 11, a so služ-
bami uvedenými v triede 37; obchodné poradenstvo v oblasti 
tovarov uvedených v triedach 9 a 11; sprostredkovateľská čin-
nosť v obchode s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 11; rekla-
ma, reklamné činnosti, reklamné agentúry, administratívne spra- 
covanie obchodných objednávok, analýzy nákladov, obchodné 
alebo podnikateľské informácie, prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod, marketingové štúdie, 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchod-
nej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, profe-
sionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchod- 
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né informácie a rady spotrebiteľom, obchodný alebo podnika-
teľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo, organizovanie výstav na komerčné, obchodné alebo re-
klamné účely, zbieranie údajov do počítačových databáz, roz-
hlasová reklama, televízna reklama, rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov, vydávanie a aktualizovanie reklam- 
ných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových 
textov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom. 
37 - Montáže, údržba a inštalácie vykurovacích, chladiacich, 
klimatizačných a ventilačných zariadení vrátane chladiacich 
zariadení pre gastronómiu, montáže, údržba a inštalácia vyku-
rovacích a vetracích systémov, opravy púmp a čerpadiel, anti-
korózne úpravy, kúrenárstvo, inštalatérstvo, elektroinštalatér-
stvo, plynoinštalatérstvo, vodoinštalatérstvo, prenájom strojov 
na výrobu vykurovacích, vzduchotechnických, sušiarenských 
a klimatizačných zariadení: montáž a opravy sušiarenských, 
klimatizačných zariadení, pneumodopravy, chladiacich zaria-
dení a strojov, sušiacich, chladiacich komôr, vzduchotechnic-
kých zariadení, prvkov a ich uvedenie do prevádzky, záručný 
a pozáručný servis chladiacich a klimatizačných zariadení  
a vzduchotechnických prvkov; opravy sušiacich, chladiacich  
a klimatizačných zariadení; odborné poradenstvo týkajúce sa 
opráv a údržby tovarov uvedených v triedach 9 a 11; odborné 
poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 37. 

(540) ROGICOM 
(550) slovná 
(732) Rogicom s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, SK;  

 
 

(111) 231423 
(151) 13.1.2012 
(156) 16.3.2021 
(180) 16.3.2031 
(210) 5180-2011 
(220) 16.3.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 5, 35, 41, 42, 44 
(511) 5 - Farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke prípravky; die-

tetické látky upravené na lekárske použitie; vitamínové zmesi, 
minerálne potravinové doplnky; diétne doplnky; náplasti, ob-
väzový materiál; materiál na plombovanie zubov, dentálny 
vosk; dezinfekčné prostriedky; prípravky na hubenie škodli-
vých zvierat; fungicídy. 
35 - Reklama a informácie v spojitosti s farmaceutickými vý-
robkami; podnikateľské poradenstvo; spracovanie počítačo-
vých dát; usporadúvanie výstav na obchodné a reklamné úče-
ly; všetky druhy online reklamy s pomocou počítačovej siete 
vrátane internetu; marketingová činnosť, obchodné zastupo-
vanie spoločností. 
41 - Vzdelávanie v terapeutických a farmaceutických záleži-
tostiach, odborné školenia, organizovanie a vedenie konferen-
cií, kongresov a seminárov o terapeutických záležitostiach, 
vydávanie publikácií, kníh, príručiek a databáz o farmaceutic-
kých záležitostiach, poskytovanie informácií v oblasti zdra-
votníctva; usporadúvanie a vedenie výstav o farmaceutických 
predmetoch. 
42 - Výskum a vývoj liečiv, klinické skúšky, registrácia liečiv 
a látok upravených na lekárske použitie. 
44 - Lekárske a zdravotnícke služby, poradenské činnosť vo 
farmaceutickej oblasti a v oblasti verejného zdravotníctva; po-
skytovanie informácií alebo poradenstvo vo farmaceutickej 
alebo lekárskej oblasti. 

(540) EGIS - Zdravie. Kvalita. Život. 
(550) slovná 
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Müködö Részvénytársa-

ság, 30-38 Keresztúri út., H-1106 Budapest, HU;  
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 231433 
(151) 13.1.2012 
(156) 4.5.2021 
(180) 4.5.2031 
(210) 5298-2011 
(220) 4.5.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Zmrzliny, smotanové zmrzliny, vodové zmrzliny, mraze-

né cukrovinky, prípravky na výrobu uvedených tovarov. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;  
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 231437 
(151) 13.1.2012 
(156) 5.5.2021 
(180) 5.5.2031 
(210) 5305-2011 
(220) 5.5.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 35, 36, 41, 43 
(511) 35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľ- 

trhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné úče-
ly, prieskum trhu, rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklam-
ných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov, poradenstvo v obchodnej činnosti, po-
moc pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum, obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo, personálne poradenstvo, poradenstvo pri vedení podni-
kov, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie 
práce. 
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, 
správa nehnuteľností, prenájom kancelárskych priestorov. 
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, or-
ganizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie kon- 
ferencií, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie a ve- 
denie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie 
športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, plánovanie 
a organizovanie večierkov, organizovanie vedomostných a zá- 
bavných súťaží. 
43 - Prevádzkovanie ubytovania (poskytovanie prechodného 
ubytovania, prevádzkovanie hotelového ubytovania). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, žltá, biela 
(732) Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava, SK;  
(740) HMG & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;  
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(111) 231438 
(151) 13.1.2012 
(156) 5.5.2021 
(180) 5.5.2031 
(210) 5306-2011 
(220) 5.5.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 35, 36, 41, 43 
(511) 35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľ- 

trhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné úče-
ly, prieskum trhu, rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), zasielanie reklam-
ných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov, poradenstvo v obchodnej činnosti, po-
moc pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum, obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo, personálne poradenstvo, poradenstvo pri vedení podni-
kov, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie 
práce. 
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, 
správa nehnuteľností, prenájom kancelárskych priestorov. 
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, or-
ganizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie kon- 
ferencií, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie a ve- 
denie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie 
športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, plánova-
nie a organizovanie večierkov, organizovanie vedomostných  
a zábavných súťaží. 
43 - Prevádzkovanie ubytovania (poskytovanie prechodného 
ubytovania, prevádzkovanie hotelového ubytovania). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavomodrá, červená, biela 
(732) Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava, SK;  
(740) HMG & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 231454 
(151) 13.1.2012 
(156) 25.2.2021 
(180) 25.2.2031 
(210) 358-2011 
(220) 25.2.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 5, 8, 9, 10, 35 
(511) 5 - Tehotenské testy; testovacie súpravy na určenie ťarchavosti 

alebo ovulácie; ovulačné testy; diagnostické prípravky na le-
kárske účely určovania tehotenstva; chemické prípravky na 
diagnostikovanie tehotnosti; testovacie súpravy, tyčinky, pási-
ky, prúžky alebo misky na lekárske účely; testy alebo testova-
cie súpravy na zistenie použitia drog alebo omamných látok; 
testy alebo testovacie súpravy na zistenie a určenie infekcie, na 
zistenie prítomnosti baktérií alebo vírusov; chemické príprav-
ky na farmaceutické alebo lekárske účely; dámske vložky; rá-
dioaktívne látky na lekárske účely; rádiologicky kontrastné 
látky na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zvero-
lekárske účely; chemické antikoncepčné prípravky; farmaceu-
tické výrobky; zverolekárske výrobky; liečivá na ľudskú spo-
trebu; digestíva na farmaceutické účely; enzýmy na lekárske 
účely; liečivé prípravky do kúpeľa; plné lekárničky; liečivé 
nápoje; vitamínové prípravky; vonné soli; absorpčné tampóny; 
dezinfekčné prípravky; hygienické výrobky na lekárske použi- 
 

tie; prípravky na osvieženie vzduchu; dietetické látky prispô-
sobené na lekárske účely; náplasti, obväzový materiál; čistiace 
prípravky na kontaktné šošovky; diagnostické náplasti na ur-
čenie tehotenstva; náplasti; obväzový materiál; čistiace prí-
pravky na kontaktné šošovky; diagnostické prípravky na le-
kárske účely; narkotiká; krv na lekárske účely. 
8 - Depilačné strojčeky elektrické aj neelektrické; holiace če-
pele; holiace potreby; britvy; žiletky; holiace strojčeky elek-
trické aj neelektrické; nožnice na strihanie vlasov, fúzov a bra-
dy; obaly na holiace strojčeky; puzdrá na holiace strojčeky  
a britvy; ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a prí-
bory; brúsne nástroje; kazety na holiace strojčeky; kliešte; 
kulmy na kučeravenie vlasov; manikúrové súpravy; kliešte na 
nechty; pilníky na nechty; nožnice; ostriace nástroje; pinzety; 
sečné a bodné zbrane. 
9 - Meracie prístroje a pomôcky na stanovenie tehotenstva 
alebo ovulácie; indikátory; meracie prístroje; meracie pomôc-
ky; dozimetre; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; 
prístroje a nástroje vedecké, kontrolné alebo signalizačné; me-
radlá; mierky; nahrané počítačové programy na určovanie te-
hotnosti a/alebo ovulácie; CD a DVD disky; počítače; perifér-
ne zariadenia k počítačom; laboratórne tégliky; indikátory te-
hotenstva; CD a DVD disky s testovacím tehotenským alebo 
ovulačným programom; monitorovacie počítačové programy; 
počítačový softvér; zariadenia na rozbor potravy; prístroje  
a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kine-
matografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), zá-
chranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váže-
nie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prí-
stroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku, dát alebo 
obrazu. 
10 - Prístroje a zariadenia na lekárske analýzy; lekárske prístroje 
a nástroje; skúšobné alebo diagnostické prístroje na lekárske 
účely; tehotenské pásy; rukavice na lekárske účely; antikon-
cepčné prípravky s výnimkou chemických; kondómy, prezerva-
tívy; zariadenia na estetickú masáž; masážne prístroje; rukavice 
na masáž; vibromasážne prístroje; vaginálne striekačky; diag-
nostické prístroje na lekárske účely; zubné prístroje a nástroje; 
prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekár-
ske; brušné korzety; fyzioterapeutické zariadenia; umelé konča-
tiny; umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky. 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s tehotenskými 
testami, ovulačnými testami, prezervatívmi, diagnostickými 
prostriedkami a pomôckami, diagnostickými prístrojmi, lekár-
skymi prístrojmi, antikoncepčnými prostriedkami, kozmeti-
kou, holiacimi potrebami, depilačnými potrebami, domácimi 
potrebami, zubnými kefkami, nápojmi a s ostatnými tovarmi  
v triedach 5, 8, 9, 10 a s bieliacimi a inými prípravkami na 
pranie a čistenie bielizne, s prípravkami na čistenie, leštenie, 
odmasťovanie a brúsenie, s mydlami, voňavkárskymi výrob-
kami, éterickými olejmi, kozmetickými prípravkami, vlaso-
vými vodičkami, prípravkami na čistenie zubov, domácimi  
a kuchynskými potrebami a nádobami, hrebeňmi a špongiami, 
kefami, štetkami a štetcami okrem maliarskych, materiálmi na 
výrobu kief, prostriedkami a pomôckami na čistenie, s oceľo-
vou vlnou a drôtenkami, so surovým sklom a sklom ako polo-
tovarom, výrobkami zo skla, porcelánu a kameniny, s pivom, 
minerálnymi a sýtenými vodami a inými nealkoholickými ná-
pojmi, ovocnými nápojmi a ovocnými šťavami, sirupmi a inými 
prípravkami na výrobu nápojov; administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; zhromažďovanie rozličných výrob-
kov (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si 
mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to 
prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných 
predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektro-
nickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok 
alebo prostredníctvom telenákupu; odborné obchodné pora-
denstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo pri predaji 
diagnostických prípravkov a prístrojov; predvádzanie na re-
klamné účely a podporu predaja; propagačná činnosť so zame- 
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raním na zdravotnú osvetu; vydávanie a aktualizovanie re-
klamných alebo náborových materiálov; vzťahy s verejnos-
ťou; marketingové štúdie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom, 
vývozom alebo reexportom; podpora predaja pre tretie osoby; 
účtovníctvo; vedenie kartoték v počítači; sekretárske služby; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; reklamné služby; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizo-
vanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; prená-
jom reklamných priestorov; obchodné sprostredkovanie slu-
žieb v triede 35; poskytovanie informácií o uvedených služ-
bách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) CLEARSKIN II, s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, SK;  
(740) Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o., Žilina, 

SK;  
 
 

(111) 231554 
(151) 13.2.2012 
(156) 21.2.2021 
(180) 21.2.2031 
(210) 258-2011 
(220) 21.2.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 35, 37, 39, 41, 43, 44 
(511) 35 - Propagácia; reklama; inzercia v oblasti športových, kul-

túrnych a spoločenských akcií; poskytovanie informácií a in-
formačných produktov všetkého druhu v oblasti propagačnej 
organizácie; usporadúvanie reklamných alebo komerčných 
výstav; usporadúvanie salónov a veľtrhov na reklamné a pro-
pagačné účely; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti 
výstavby a značenia turistických trás. 
37 - Výstavba a značenie turistických trás. 
39 - Služby v oblasti turistiky; organizovanie zájazdov, výle-
tov, táborov; sprostredkovanie prepravy osôb; organizovanie 
turistiky; sprievodcovské služby; sprevádzanie turistov; in-
formačné služby v oblasti organizovania turistiky; informačné 
služby týkajúce sa sprevádzania turistov; informačné služby 
týkajúce sa turistických prehliadok; prenájom koní. 
41 - Organizovanie spoločenských, vzdelávacích a športových 
podujatí; organizovanie školení; organizácia zábavy, športu, 
rekreácie a voľného času; vypožičiavanie športových potrieb  
s výnimkou dopravných prostriedkov; publikačná a vydava-
teľská činnosť s výnimkou reklamných a náborových textov; 
športové a kultúrne aktivity; usporadúvanie odborných kur-
zov, seminárov a konferencií; klubové služby; usporadúvanie 
a organizovanie výstav a súťaží v oblasti chovu zvierat (nie na 
reklamné, komerčné alebo propagačné účely); trénerské služ-
by (výcvik, cvičenie); cvičenie zvierat; výučba jazdy na koni; 
služby týkajúce sa drezúry koní vo všetkých formách; infor-
mačné služby týkajúce sa turistickej rekreácie. 
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania; reštauračné služ-
by; ubytovacie služby týkajúce sa prechodného ubytovania; 
pohostinská činnosť; informačné služby v oblasti turistického 
ubytovania a stravovania. 

44 - Chov zvierat; chov koní; služby chovnej stanice; starostli-
vosť o zvieratá; skrášľovacie služby pre zvieratá; starostlivosť 
o čistotu, hygienu a vzhľad zvierat; poskytovanie informácií  
v oblasti chovu zvierat. 

(540) HUCULSKÁ MAGISTRÁLA 
(550) slovná 
(732) Huculská magistrála, Závodie 2, 976 52 Čierny Balog, SK;  
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica, 

SK;  
 
 

(111) 231681 
(151) 13.2.2012 
(156) 2.2.2021 
(180) 2.2.2031 
(210) 147-2011 
(220) 2.2.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 35 
(511) 35 - Obchodný manažment; obchodná administratíva; kance-

lárske práce; sprostredkovateľne práce; sprostredkovateľne 
práce pre dočasné a trvalé zamestnania; personálne služby sú-
visiace so zamestnávaním, najmä poskytovanie zamestnania, 
budovanie kariéry, nábor zamestnancov a poskytovanie infor- 
mácií o zamestnaní tretím osobám; služby personálneho ma-
nažmentu; služby manažmentu ľudských zdrojov; zabezpečo-
vanie a vedenie zmluvných personálnych programov (perso-
nálne služby); služby personálneho poradenstva; preverovanie 
(testovanie) zamestnancov a poskytovanie hodnotiacich ná-
strojov prostredníctvom siete internet (personálne služby); 
služby zamestnaneckého poradenstva; personálne poradenstvo 
týkajúce sa kariérneho manažmentu; personálne služby týka-
júce sa preraďovania zamestnancov z jedného zamestnania do 
iného zamestnania; služby odborného obchodného poraden-
stva; služby účtovníctva a interného obchodného auditu pre 
iných; služby obchodného prieskumu; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo v ob-
chodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodnej orga-
nizácie podniku; príprava a vyhotovenie daňových priznaní  
a poradenské služby s tým súvisiace. 

(540) V ĽUDSKÝCH SILÁCH 
(550) slovná 
(732) ManpowerGroup Inc., 100 Manpower Place, Milwaukee, Wis- 

consin, US;  
(740) Tomeš Pavol, Bratislava, SK;  

 
 

(111) 231763 
(151) 13.2.2012 
(156) 31.8.2021 
(180) 31.8.2031 
(210) 5543-2011 
(220) 31.8.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Chlieb, pekárske a cukrárske výrobky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá 
(732) MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Muzejná 208/1, 929 01 Du-

najská Streda, SK;  
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(111) 231766 
(151) 13.2.2012 
(156) 14.9.2021 
(180) 14.9.2031 
(210) 5580-2011 
(220) 14.9.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo; finančné služby; spravovanie financií; fi-

nančné pôžičky; záručné pôžičky; hypotéky (poskytovanie pô- 
žičiek); bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); 
elektronický prevod kapitálu; burzové maklérstvo; vydávanie 
cenných papierov; overovanie šekov; platobné prevody vyko-
návané elektronicky; služby úverových debetných kariet; 
služby úverových kreditných kariet; vydávanie kreditných  
a debetných kariet; finančné riadenie; finančný lízing; záruky, 
kaucie, ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájom-
ných pohľadávok a záväzkov); faktoring a forfajting; investo-
vanie kapitálu; kapitálové investície; zmenárenské služby; 
úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; 
uzatváranie poistiek; životné poistky; poistenie proti nehodám; 
služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ana-
lýzy; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankov-
níctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné pora-
denstvo; finančné konzultačné služby; informácie o poistení; 
poradenstvo v oblasti poistenia. 

(540) MC Banka
(550) slovná 
(732) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  

(111) 231769 
(151) 13.2.2012 
(156) 14.9.2021 
(180) 14.9.2031 
(210) 5583-2011 
(220) 14.9.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo; finančné služby; spravovanie financií; fi-

nančné pôžičky; záručné pôžičky; hypotéky (poskytovanie 
pôžičiek); bankové služby priamo k zákazníkom (homeban-
king); elektronický prevod kapitálu; burzové maklérstvo; vy-
dávanie cenných papierov; overovanie šekov; platobné prevo-
dy vykonávané elektronicky; služby úverových debetných ka-
riet; služby úverových kreditných kariet; vydávanie kreditných 
a debetných kariet; finančné riadenie; finančný lízing; záruky, 
kaucie, ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájom-
ných pohľadávok a záväzkov); faktoring a forfajting; investo-
vanie kapitálu; kapitálové investície; zmenárenské služby; 
úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; 
uzatváranie poistiek; životné poistky; poistenie proti nehodám; 
služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ana-
lýzy; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankov-
níctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné pora-
denstvo; finančné konzultačné služby; informácie o poistení; 
poradenstvo v oblasti poistenia. 

(540) 

(550) obrazová 
(591) zelená, modrá 
(732) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  

(111) 231773 
(151) 13.2.2012 
(156) 14.9.2021 
(180) 14.9.2031 
(210) 5587-2011 
(220) 14.9.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo; finančné služby; spravovanie financií; fi-

nančné pôžičky; záručné pôžičky; hypotéky (poskytovanie 
pôžičiek); bankové služby priamo k zákazníkom (homeban-
king); elektronický prevod kapitálu; burzové maklérstvo; vy-
dávanie cenných papierov; overovanie šekov; platobné prevo-
dy vykonávané elektronicky; služby úverových debetných ka-
riet; služby úverových kreditných kariet; vydávanie kreditných 
a debetných kariet; finančné riadenie; finančný lízing; záruky, 
kaucie, ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájom-
ných pohľadávok a záväzkov); faktoring a forfajting; investo-
vanie kapitálu; kapitálové investície; zmenárenské služby; 
úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; 
uzatváranie poistiek; životné poistky; poistenie proti nehodám; 
služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ana-
lýzy; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankov-
níctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné pora-
denstvo; finančné konzultačné služby; informácie o poistení; 
poradenstvo v oblasti poistenia. 

(540) 

(550) obrazová 
(591) zelená, modrá 
(732) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  

(111) 231774 
(151) 13.2.2012 
(156) 14.9.2021 
(180) 14.9.2031 
(210) 5588-2011 
(220) 14.9.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo; finančné služby; spravovanie financií; fi-

nančné pôžičky; záručné pôžičky; hypotéky (poskytovanie 
pôžičiek); bankové služby priamo k zákazníkom (homeban-
king); elektronický prevod kapitálu; burzové maklérstvo; vy-
dávanie cenných papierov; overovanie šekov; platobné prevo-
dy vykonávané elektronicky; služby úverových debetných ka-
riet; služby úverových kreditných kariet; vydávanie kreditných 
a debetných kariet; finančné riadenie; finančný lízing; záruky, 
kaucie, ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájom-
ných pohľadávok a záväzkov); faktoring a forfajting; investo-
vanie kapitálu; kapitálové investície; zmenárenské služby; 
úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; 
uzatváranie poistiek; životné poistky; poistenie proti nehodám; 
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služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ana-
lýzy; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankov-
níctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné pora-
denstvo; finančné konzultačné služby; informácie o poistení; 
poradenstvo v oblasti poistenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, modrá 
(732) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 231775 
(151) 13.2.2012 
(156) 14.9.2021 
(180) 14.9.2031 
(210) 5589-2011 
(220) 14.9.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo; finančné služby; spravovanie financií; fi-

nančné pôžičky; záručné pôžičky; hypotéky (poskytovanie 
pôžičiek); bankové služby priamo k zákazníkom (homeban-
king); elektronický prevod kapitálu; burzové maklérstvo; vy-
dávanie cenných papierov; overovanie šekov; platobné prevo-
dy vykonávané elektronicky; služby úverových debetných ka-
riet; služby úverových kreditných kariet; vydávanie kreditných 
a debetných kariet; finančné riadenie; finančný lízing; záruky, 
kaucie, ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájom-
ných pohľadávok a záväzkov); faktoring a forfajting; investo-
vanie kapitálu; kapitálové investície; zmenárenské služby; 
úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; 
uzatváranie poistiek; životné poistky; poistenie proti nehodám; 
služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ana-
lýzy; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankov-
níctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné pora-
denstvo; finančné konzultačné služby; informácie o poistení; 
poradenstvo v oblasti poistenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, modrá 
(732) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 231776 
(151) 13.2.2012 
(156) 14.9.2021 
(180) 14.9.2031 
(210) 5591-2011 
(220) 14.9.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 36 
 

(511) 36 - Bankovníctvo; finančné služby; spravovanie financií; fi-
nančné pôžičky; záručné pôžičky; hypotéky (poskytovanie 
pôžičiek); bankové služby priamo k zákazníkom (homeban-
king); elektronický prevod kapitálu; burzové maklérstvo; vy-
dávanie cenných papierov; overovanie šekov; platobné prevo-
dy vykonávané elektronicky; služby úverových debetných ka-
riet; služby úverových kreditných kariet; vydávanie kreditných 
a debetných kariet; finančné riadenie; finančný lízing; záruky, 
kaucie, ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájom-
ných pohľadávok a záväzkov); faktoring a forfajting; investo-
vanie kapitálu; kapitálové investície; zmenárenské služby; 
úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; 
uzatváranie poistiek; životné poistky; poistenie proti nehodám; 
služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ana-
lýzy; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankov-
níctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné pora-
denstvo; finančné konzultačné služby; informácie o poistení; 
poradenstvo v oblasti poistenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, modrá 
(732) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 231806 
(151) 13.3.2012 
(156) 20.4.2021 
(180) 20.4.2031 
(210) 709-2011 
(220) 20.4.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 35, 40, 41, 42, 45 
(511) 35 - Obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a preda-

ja tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a ob-
chodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádza-
nie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňo-
vanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo nábo-
rových textov; vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; re-
klamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagá-
ciu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prená-
jom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo v oblasti reklamy 
a propagácie, spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie 
služieb maloobchodného predaja tovaru prostredníctvom kata-
lógu; reklamná a inzertná činnosť, marketingové služby pre 
tretích, pomoc pri riadení obchodnej činnosti; podnikateľské 
informácie, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom aké- 
hokoľvek média a prostredníctvom telefónnej dátovej alebo 
informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informač-
ných produktov všetkých druhov reklamného charakteru; pre-
nájom reklamných informačných a komunikačných miest; 
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; grafická úprava in-
zerátov pomocou počítača. 
40 - Tlač, tlačenie. 
41 - Požičiavanie filmov; požičiavanie videopások; prenájom 
audionahrávok; výroba videofilmov; nahrávanie videopások; 
výroba rozhlasových a televíznych programov; zverejňovanie 
textov okrem reklamných. 
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42 - Návrhy a grafické služby každého druhu, grafický dizajn; 
navrhovanie obalov; obalový dizajn; grafické navrhovanie 
pomocou počítačov; poradenstvo v oblasti grafického dizajnu; 
umelecký dizajn; vytváranie počítačových stránok pre zákaz-
níkov. 
45 - Spravovanie autorských práv. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Salamon Design, s. r. o., Palackého 20, 811 02 Bratislava, SK;  

 
 

(111) 231840 
(151) 13.3.2012 
(156) 5.9.2021 
(180) 5.9.2031 
(210) 1515-2011 
(220) 5.9.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 5, 29, 35 
(511) 5 - Potravinové doplnky (prípravy na zvláštnu výživu) patriace 

do triedy 5 - napríklad diétne a dietetické prípravky, diétne po-
traviny, bielkovinové a vitamínové prípravky a potraviny; pro-
teínové koncentráty ako výživové prípravky k potravinám; 
dietetické prípravky na denné doplnenie stravy; všetko na le-
kárske účely. 
29 - Potravinové doplnky, nie na lekárske účely, patriace do tej-
to triedy a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu, najmä proteí-
nové výrobky a prípravky pre ľudskú potrebu; prípravky zvláš-
tnej výživy pre športovcov a osoby s vysokým energetickým 
výdajom; výživové prípravy na denné doplnenie stravy; tuky; 
jedlé oleje; mlieko; mliečne výrobky; jogurty; syry; polievky; 
vývary; bujóny; sušené ovocie. 
35 - Sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarmi uvede-
nými v triedach 5 a 29 a službami uvedenými v triede 35; ex-
port - import; marketing; propagácia; reklama; inzercia všet-
kými druhmi médií. 

(540) MediSLIM 
(550) slovná 
(732) Belcák Slavomír, MUDr. MPH, Jasenovská 51, 066 01 Hu-

menné, SK;  
 
 

(111) 231842 
(151) 13.3.2012 
(156) 6.9.2021 
(180) 6.9.2031 
(210) 1519-2011 
(220) 6.9.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 29, 35, 39 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzer-

vované, mrazené, sušené a tepelne spracované ovocie a zele-
nina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné 
pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná sprá-
va; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchod-
né a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 29. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest. 
 

(540) Striptízky 
(550) slovná 
(732) HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;  
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;  

 
(111) 231843 
(151) 13.3.2012 
(156) 6.9.2021 
(180) 6.9.2031 
(210) 1520-2011 
(220) 6.9.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 29, 35, 39 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzer-

vované, mrazené, sušené a tepelne spracované ovocie a zele-
nina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné 
pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná sprá-
va; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchod-
né a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 29; prezentácia 
výrobkov všetkými druhmi médií na obchodné účely. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest. 

(540) Garancia pôvodu 5S 
(550) slovná 
(732) HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;  
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;  

 
 

(111) 231844 
(151) 13.3.2012 
(156) 6.9.2021 
(180) 6.9.2031 
(210) 1521-2011 
(220) 6.9.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 29, 35, 39 
(511) 29 - Hydinové mäso; mäsové výťažky; výrobky z hydinového 

mäsa. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná sprá-
va; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchod-
né a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 29. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest. 

(540) Kurča s rodným listom 
(550) slovná 
(732) HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;  
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;  

 
 

(111) 231845 
(151) 13.3.2012 
(156) 6.9.2021 
(180) 6.9.2031 
(210) 1522-2011 
(220) 6.9.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 29, 35, 39 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzer-

vované, mrazené, sušené a tepelne spracované ovocie a zele-
nina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné 
pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná sprá-
va; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchod-
né a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 29; prezentácia 
výrobkov všetkými druhmi médií na obchodné účely. 
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest. 
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(540) HYZA
(550) slovná 
(732) HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;  
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK;  

(111) 231862 
(151) 13.3.2012 
(156) 16.5.2021 
(180) 16.5.2031 
(210) 5336-2011 
(220) 16.5.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 9 
(511) 9 - Telefónne súpravy; bezdrôtové telefónne súpravy; prenos-

né komunikačné zariadenia, a to slúchadlá, príručné vysielač-
ky, satelitné telefóny a vreckové počítače (PDA)/PDA počíta-
če; mobilné telefóny; MPEG audio layer-3 (MP3) prehrávače; 
televízne prijímače; diaľkové ovládače na televízor; Universal 
Serial Bus (USB) ovládače; prehrávače na digitálne multime-
diálne vysielanie (DMB); slúchadlá na mobilné telefóny; pre-
nosné nabíjačky batérií mobilných telefónov a batérií digitál-
nych fotoaparátov/kamier; elektronické fotoalbumy; digitálne 
rámy na zobrazovanie digitálnych obrázkov, videoklipov a hud- 
by; monitory počítačov; prenosné počítače (laptopy); počítače; 
Digital Versatile Disc (DVD) prehrávače; prenosné harddis-
kové ovládače; zariadenia na záznam, prenos alebo reproduk-
ciu zvuku alebo obrazu na použitie v telekomunikáciách; za-
riadenia na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo ob-
razu; počítačový softvér mobilných telefónov, a to pre systé-
my prevádzkujúce mobilné telefóny, zasielanie a prijímanie in- 
formácií na poskytnutie prístupu na webovej báze k apliká-
ciám, produktom a službám; Digital Versatile Disc (DVD) pre- 
hrávače pre domáce kiná; reproduktory pre domáce kiná; AV 
(audio-video) prijímače pre domáce kiná; projektory pre do-
máce kiná; integrované obvody; audioprijímače; palubné jed-
notky a elektronické čipové karty na výber mýta (toll smart 
cards) na jednoduchší prechod diaľnicami; palubné jednotky 
na elektronický výber mýta (transpondéry) a to elektronické 
terminály zabudované vo vozidlách na elektronické obchodné 
transakcie; kamery pre uzavretý televízny okruh (CCTV); sie-
ťové monitorovacie kamery, a to na sledovanie. 

(540) Magic Motion Remote Control
(550) slovná 
(732) LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 

150-721 Seoul, KR;  
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;  

(111) 231882 
(151) 13.3.2012 
(156) 31.8.2021 
(180) 31.8.2031 
(210) 5557-2011 
(220) 31.8.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; reklama. 

41 - Filmová tvorba; informácie o výchove a vzdelávaní; orga- 
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
certov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie živých vy-
stúpení; výroba divadelných alebo iných predstavení; vyučo-
vanie, vzdelávanie; zábava, pobavenie. 
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti ve- 
dy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný výskum. 

(540) 

(550) obrazová 
(732) Žiak Miloš, Leškova 7, 811 04 Bratislava, SK;  

(111) 231925 
(151) 13.3.2012 
(156) 25.8.2021 
(180) 25.8.2031 
(210) 1443-2011 
(220) 25.8.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 25, 35, 39 
(511) 25 - Bundy; cyklistické oblečenie; čiapky; futbalová obuv a to- 

pánky; gymnastické cvičky; kombinézy na vodné lyžovanie; 
kúpacie čiapky; kúpacie plášte; obuv a šľapky na kúpanie; ly-
žiarske topánky a obuv; plavky; športová a turistická obuv. 
35 - Reklamná agentúra; reklama; reklamná a propagačná čin-
nosť; rozširovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklam- 
ných textov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiá-
lov alebo náborových textov; zasielanie reklamných materiá-
lov zákazníkom. 
39 - Organizovanie okružných plavieb; organizovanie exkur-
zií; organizovanie okružných výletov; cestovné a turistické kan- 
celárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hote-
lového ubytovania; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie 
prepravy; preprava turistov; organizovanie výletov; rezervácia 
zájazdov. 

(540) 

(550) obrazová 
(732) WACHUMBA ck, s.r.o., P. Mudroňa 1 , 036 01 Martin, SK;  

(111) 231944 
(151) 13.3.2012 
(156) 2.5.2021 
(180) 2.5.2031 
(210) 5295-2011 
(220) 2.5.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 7, 11, 35, 37, 42 
(511) 7 - Čerpadlá, pumpy (stroje); čerpadlá (ako časti strojov, mo-

torov a hnacích strojov); odstredivé čerpadlá; prevzdušňovače; 
filtrovacie stroje; filtre (časti strojov alebo motorov); odlučo-
vače vody (separátory); regulátory (ako časti strojov) ; generá-
tory prúdu, zdroje prúdu. 
11 - Zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; zaria-
denia a prístroje na čistenie odpadových vôd; filtre (časti za-
riadení pre priemysel alebo domácnosť); zariadenia na filtro- 
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vanie vody; filtre na pitnú vodu; regulačno-bezpečnostné prí-
davné zariadenia na vodné zariadenia; príslušenstvo na regulá-
ciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo 
plynové potrubia. 
35 - Maloobchod s tovarmi uvedenými v triedach 7 a 11; re-
klamná, inzertná a propagačná činnosť; organizovanie výstav 
a veľtrhov na reklamné a obchodné účely; poskytovanie ob-
chodných a podnikateľských informácií; obchodné sprostred-
kovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 42. 
37 - Montáž, údržba a opravy zariadení na čistenie odpado-
vých vôd; údržba a opravy technologických zariadení na čis-
tenie odpadových vôd. 
42 - Služby v oblasti chémie; projektovanie technologických 
zariadení na čistenie odpadových vôd. 

(540) pretože voda znamená život 
(550) slovná 
(732) Aquatec VFL s. r. o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica 

nad Váhom, SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kan-

celária, Bratislava, SK;  
 
 

(111) 231945 
(151) 13.3.2012 
(156) 4.5.2021 
(180) 4.5.2031 
(210) 5299-2011 
(220) 4.5.2011 
(310) MA/M/1/00056869 
(320) 9.11.2010 
(330) JM 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 9 
(511) 9 - Počítače, periférne jednotky počítačov, počítačové terminá-

ly; počítačový hardvér; počítačové hracie stroje, mirkoproce-
sory, pamäťové dosky, monitory, obrazovky, klávesnice, káb-
le, modemy, tlačiarne, diskové jednotky, adaptéry, adaptérové 
karty, konektory a ovládače; prázdne počítačové pamäťové mé- 
diá; magnetické nosiče dát; počítačový softvér; počítačový soft- 
vér na tvorbu, sťahovanie, prenos, prijímanie, editovanie, opis, 
kódovanie, dekódovanie, zobrazovanie, ukladanie a organizo-
vanie textov, grafiky, obrazov a elektronických publikácií po-
čítačový softvér a mikroprogramové vybavenie, najmä pro-
gramy operačných systémov, programy na synchronizáciu dát 
a programy nástrojov na vývoj aplikácií pre osobné a príručné 
počítače; počítačový hardvér a softvér na poskytovanie integ-
rovanej telefonickej komunikácie s automatizovanými globál-
nymi informačnými sieťami; prednahrané počítačové progra-
my na správu osobných informácií, softvér na správu databáz, 
softvér na rozpoznávanie znakov, softvér na správu telefónov, 
softvér pre elektronickú poštu a spracovanie správ, softvér na 
volanie cez pager, softvér mobilných telefónov; softvér na 
synchronizáciu databáz, počítačové programy na prístup k on-
-line počítačovým databázam, ich prehliadanie a vyhľadávanie 
v nich, počítačový softvér na presmerovanie správ, interneto-
vej e-pošty a/alebo iných dát na jedno alebo viac elektronic-
kých príručných zariadení z dátovej pamäte na osobnom počí-
tači alebo serveri alebo spojenej s nimi; počítačový softvér na 
synchronizáciu dát medzi vzdialeným terminálom alebo zaria-
dením a pevným alebo vzdialeným terminálom alebo zariade-
ním; sťahovateľné elektronické publikácie vo forme kníh, hier, 
príručiek, brožúr, bulletinov, denníkov, časopisov a periodík  
o širokom spektre tém všeobecného záujmu; príručné digitálne 
elektronické zariadenia a s nimi spojený softvér; audioprehrá-
vače MP3 a iných digitálnych formátov; príručné počítače, 
tablety, osobní digitálni asistenti, elektronické organizéry, elek- 
tronické poznámkové bloky; prenosné digitálne elektronické 
zariadenia, zariadenia pre družicový navigačný systém na ur-
čovanie polohy (GPS), telefóny; príručné a prenosné digitálne  
 

elektronické zariadenia na odosielanie a prijímanie telefonic-
kých hovorov, faxov, elektronickej pošty a iných digitálnych 
dát; bezdrôtové telefóny; mobilné telefóny; časti a príslušen-
stvo mobilných telefónov; faxové prístroje, záznamníky, foto-
aparáty, videofóny, softvér a hardvér na vyhľadávanie infor-
mácií na báze telefónu; elektronické príručné jednotky na bez-
drôtový príjem, ukladanie a/alebo prenos dát a správ a elektro-
nické zariadenia umožňujúce používateľovi dohliadať na ale-
bo spravovať osobné informácie; vybavenie a nástroje na elek-
tronickú komunikáciu; telekomunikačné prístroje a nástroje; 
typy písma, rezy písma, charaktery písma a symboly v podobe 
zapísaných dát; čipy, disky a pásky nesúce počítačové pro-
gramy a softvér alebo na ich zapisovanie; pamäť s voľným 
prístupom, pevná pamäť; prístroje pre polovodičovú pamäť; 
počítačové a elektronické hry; používateľské príručky v elek-
tronickej čitateľnej, strojovo čitateľnej alebo počítačovo čita-
teľnej podobe na použitie so všetkými uvedenými tovarmi a pre- 
dávané ako celok s nimi; prístroje na ukladanie dát; pevné dis-
ky; miniatúrne jednotky na ukladanie pevných diskov; audio-
video disky, CD-ROMy a digitálne viacúčelové disky podlož-
ky pod myš; batérie; dobíjateľné batérie; nabíjačky; nabíjačky 
elektrických batérií; slúchadlá; stereoslúchadlá; slúchadlá na 
zastrčenie do uší; stereoreproduktory; audioreproduktory; audio- 
reproduktory na domáce použitie; monitorové reproduktory; 
reproduktory počítačov; osobné prístroje stereoreproduktorov; 
rádiové prijímače, zosilňovače, prístroje na zaznamenávanie a re- 
produkciu zvuku, elektrické fonografy; gramofóny, hi-fi stere-
oprístroje, prístroje na nahrávanie a reprodukciu, hromadné re- 
produktorové jednotky, mikrofóny; digitálne audio- a videoza-
riadenia; zariadenia na nahrávanie audiokaziet a ich prehráva-
če, zariadenia na nahrávanie videokaziet a ich prehrávače, pre- 
hrávače diskov kompaktných diskov, zariadenia na nahrávanie 
digitálnych viacúčelových diskov a ich prehrávače, digitálne 
zariadenia na nahrávanie audiopások a ich prehrávače; digitál-
ne prehrávače hudby a/alebo videa; rádiá; videokamery; mi-
xážne zariadenia pre audio, video a digitálne mixážne zariade-
nia; rádiové vysielače; audioprístroje do áut; počítačové vyba-
venie na použitie so všetkými uvedenými tovarmi; elektronic-
ké prístroje s multimediálnymi funkciami na použitie so všet-
kými uvedenými tovarmi; elektronické prístroje s interaktív-
nymi funkciami pre použitie so všetkými uvedenými tovarmi; 
príslušenstvo, časti, súčiastky a testovacie prístroje pre všetky 
uvedené tovary; časti a súčiastky pre všetky uvedené tovary; 
kryty, tašky a obaly prispôsobené alebo vytvarované tak, aby 
obsiahli všetky z uvedených tovarov, vyrobené z kože, imitá-
cie kože, látky alebo textilných materiálov. 

(540) THUNDERBOLT 
(550) slovná 
(732) Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, 

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

 
 

(111) 231964 
(151) 14.3.2012 
(156) 18.5.2021 
(180) 18.5.2031 
(210) 5346-2011 
(220) 18.5.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41 
(511) 9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publiká-

cie najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické 
zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, 
časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie. 
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperio-
dická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, pros- 
pekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy,  
plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky;  
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propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, le-
táky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; 
tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; gra-
fické znaky, grafické zobrazenia, grafiky. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamné-
ho času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom 
reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; prí- 
prava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; 
pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiá-
lov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširo-
vanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie 
reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblas-
ti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie do-
kumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novi-
nového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklam-
ných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; administratívne spracovanie obchodných objed-
návok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie slu-
žieb uvedených v triede 41. 
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; prenos správ 
a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická poš-
ta; hlasová odkazová služba; počítačová komunikácia; komu-
nikácia prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie správ; 
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete. 
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích 
tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; 
sprostredkovanie v uvedených činnostiach. 
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných 
a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; re- 
portérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kur-
zov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; uspo- 
radúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská čin- 
nosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzde-
lávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových  
a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť  
v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných 
súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba po-
čítačovej grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (on-
line) bez možnosti kopírovania; organizovanie lotérií. 

(540) Cool girl 
(550) slovná 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Brati-

slava, SK;  
 
 

(111) 232152 
(151) 16.4.2012 
(156) 19.9.2021 
(180) 19.9.2031 
(210) 5599-2011 
(220) 19.9.2011 
(442) 4.1.2012 
(450) 4.6.2012 

 9 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Softvér a hardvér patriace do triedy 9, predovšetkým soft-

vér na riadenie obchodnej činnosti, ekonomický softvér, soft-
vér na CD a DVD diskoch a magnetických médiách; dáta, da-
tabázy a iné informačné produkty na elektrických, magnetic-
kých a optických nosičoch a v elektronických, dátových, in-
formačných a telekomunikačných sieťach; elektronické a dá-
tové siete, programové vybavenie pre informačné technológie 
a pre komunikáciu, výpočtové systémy, komunikačné a in-
formačné techniky patriace do triedy 9. 

 
 

35 - Systematizácia informácií do počítačových databáz; ko-
merčné využitie internetu v oblasti ponuky obchodu a služieb; 
obchodná činnosť s produktmi uvedenými v triede 9; propa-
gačná činnosť a reklama v rámci triedy 35. 
42 - Programovanie a vývoj softvéru; konzultácie v oblasti po-
čítačového softvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna 
(732) D3Soft Future s.r.o., Korunní 709/10, 709 00 Ostrava - Mar. 

Hory, CZ;  
(740) Gálik Tomáš, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 232466 
(151) 12.6.2012 
(156) 20.9.2021 
(180) 20.9.2031 
(210) 5601-2011 
(220) 20.9.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41 
(511) 9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publiká-

cie najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické 
zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, 
časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie. 
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperio-
dická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, pros- 
pekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, 
plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; 
propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, le-
táky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; 
tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; gra-
fické znaky; grafické zobrazenia, grafiky. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna rekla- 
ma na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného 
času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom re-
klamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej sie-
ti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; prí-
prava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; 
pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiá-
lov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširo-
vanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie 
reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblas-
ti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie do-
kumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novi-
nového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklam-
ných materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; administratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triede 41. 
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; prenos správ 
a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická poš-
ta; hlasová odkazová služba; počítačová komunikácia; komu-
nikácia prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie správ; 
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete. 
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích 
tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; 
sprostredkovanie v uvedených činnostiach. 
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov. 
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41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávanie reklamných 
a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; re- 
porotérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kur- 
zov, prednášok, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie 
kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v od-
bore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích 
tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovi-
zuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zá- 
bavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, zá- 
ujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej 
grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez 
možnosti kopírovania; organizovanie lotérií. 

(540) PLUSKA 
(550) slovná 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Brati-

slava, SK;  
 
 

(111) 232467 
(151) 12.6.2012 
(156) 20.9.2021 
(180) 20.9.2031 
(210) 5602-2011 
(220) 20.9.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41 
(511) 9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publiká-

cie najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické 
zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, 
časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie. 
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperio-
dická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, pros- 
pekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, 
plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; 
propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, le-
táky, odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; 
tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera; gra-
fické znaky; grafické zobrazenia, grafiky. 
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch pre zákazníkov; multimediálna re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamné-
ho času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom 
reklamných plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; prí- 
prava inzertných stĺpcov; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; 
pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiá-
lov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširo-
vanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie 
reklamných textov; konzultačná a poradenská činnosť v oblas-
ti obchodu; spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie do-
kumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; zabezpečovanie novi-
nového predplatného pre predplatiteľov; zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; administratívne spracovanie obchodných objednávok; 
nábor zamestnancov, obchodné sprostredkovanie služieb uve-
dených v triede 41. 
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; prenos správ 
a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická poš-
ta; hlasová odkazová služba; počítačová komunikácia; komu-
nikácia prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie správ; 
poskytovanie priestoru na diskusiu na internete. 
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích 
tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; 
sprostredkovanie v uvedených činnostiach. 
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov. 
 
 
 

41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávanie reklamných 
a náborových textov; fotografovanie, fotografická reportáž; re- 
porotérske služby; organizovanie odborných akcií, školení, kur- 
zov, prednášok, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie 
kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v od-
bore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích 
tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovi-
zuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zá- 
bavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, zá- 
ujmových klubov a spoločenských akcií; tvorba počítačovej 
grafiky; poskytovanie elektronických publikácií (online) bez 
možnosti kopírovania; organizovanie lotérií. 

(540) PLUS JEDNOTKA 
(550) slovná 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Brati-

slava, SK;  
 
 

(111) 232520 
(151) 12.6.2012 
(156) 26.9.2021 
(180) 26.9.2031 
(210) 1601-2011 
(220) 26.9.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 35, 37 
(511) 35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; 

aranžovanie výkladov; príprava a vyhotovenie daňových pri-
znaní; dražby; fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tla- 
čovín na reklamné účely; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; štatistické 
kompilácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumen-
tov, lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a slu- 
žieb pre tretie osoby; marketingové štúdie; príprava miezd a vý- 
platných listín; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; odkazovacie telefónne služby 
(pre neprítomných predplatiteľov); organizovanie výstav a veľ- 
trhov na obchodné alebo reklamné účely; personálne poraden-
stvo; zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; hospodárske alebo ekonomické predpovede; reklama; vy- 
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; prenájom 
reklamných plôch; služby porovnávania cien; služby outsour-
cingu; spracovanie textov; rozhlasová reklama; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom; vyhľadávanie sponzorov; 
televízna reklama; vylepovanie plagátov. 
37 - Asfaltovanie; čistenie automobilov; údržba bazénu; údrž-
ba a opravy bezpečnostných schránok; čalúnenie; chemické čis- 
tenie; čistenie exteriérov a interiérov budov; čistenie šatstva; 
čistenie ciest; demolácia budov; inštalácia okien a dverí; izo-
lovanie stavieb; montovanie lešení; murovanie; stavebný do-
zor, výstavba obchodných a veľtrhových stánkov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(732) BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská 

Bystrica, SK;  
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(111) 232612 
(151) 13.6.2012 
(156) 9.8.2021 
(180) 9.8.2031 
(210) 1320-2011 
(220) 9.8.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 9, 11 
(511) 9 - Polovodičové vysokovýkonné laserové diódy; svetelné dió-

dové moduly, LED moduly; svetlo emitujúce diódy; LED dis-
pleje; diely na všetky uvedené výrobky zahrnuté v tejto triede. 
11 - Žiarovky; žiarivky; osvetľovacie zariadenia; svetlá; svie-
tidlá a svetelné zariadenia, najmä s použitím svetelných diód 
(LED); LED svietidlá všetkých druhov a LED žiarovky všet-
kých druhov; spojovacie diely na žiarovky a LED diódy; diely 
a príslušenstvo na všetky uvedené výrobky zahrnuté v tejto 
triede. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) AB-COM Europe, s.r.o., M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany, 

SK;  
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica, SK;  

 
 

(111) 232615 
(151) 15.6.2012 
(156) 20.12.2021 
(180) 20.12.2031 
(210) 5873-2011 
(220) 20.12.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo; finančné služby; spravovanie financií; fi-

nančné pôžičky; záručné pôžičky; hypotéky (poskytovanie pô- 
žičiek); bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); 
elektronický prevod kapitálu; burzové maklérstvo; vydávanie 
cenných papierov; overovanie šekov; platobné prevody vykoná- 
vané elektronicky; služby úverových debetných kariet; služby 
úverových kreditných kariet; vydávanie kreditných a debet-
ných kariet; finančné riadenie; finančný lízing; záruky, kaucie, 
ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných po-
hľadávok a záväzkov); faktoring a forfajting; investovanie ka-
pitálu; kapitálové investície; zmenárenské služby; úschova v bez- 
pečnostných schránkach; organizovanie zbierok; uzatváranie 
poistiek; životné poistky; poistenie proti nehodám; služby na 
využívanie dôchodkových fondov; finančné analýzy; finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľ-
nosti); finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné kon- 
zultačné služby; informácie o poistení; poradenstvo v oblasti 
poistenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, modrá 
(732) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kan-

celária, Bratislava, SK;  
 
 
 
 

(111) 232616 
(151) 15.6.2012 
(156) 20.12.2021 
(180) 20.12.2031 
(210) 5874-2011 
(220) 20.12.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo; finančné služby; spravovanie financií; fi-

nančné pôžičky; záručné pôžičky; hypotéky (poskytovanie pô- 
žičiek); bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); 
elektronický prevod kapitálu; burzové maklérstvo; vydávanie cen- 
ných papierov; overovanie šekov; platobné prevody vykoná-
vané elektronicky; služby úverových debetných kariet; služby 
úverových kreditných kariet; vydávanie kreditných a debet-
ných kariet; finančné riadenie; finančný lízing; záruky, kaucie, 
ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných po-
hľadávok a záväzkov); faktoring a forfajting; investovanie ka-
pitálu; kapitálové investície; zmenárenské služby; úschova v bez- 
pečnostných schránkach; organizovanie zbierok; uzatváranie po- 
istiek; životné poistky; poistenie proti nehodám; služby na vy-
užívanie dôchodkových fondov; finančné analýzy; finančné od- 
hady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnos- 
ti); finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné kon-
zultačné služby; informácie o poistení; poradenstvo v oblasti 
poistenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela 
(732) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 232641 
(151) 11.7.2012 
(156) 30.8.2021 
(180) 30.8.2031 
(210) 1467-2011 
(220) 30.8.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 

 9 (511) 6, 14, 40 
(511) 6 - Kovové štítky. 

14 - Mince; medaily; plakety z drahých kovov; odznaky z dra-
hých kovov; prívesky (šperky); vyznamenania z drahých ko-
vov; kravatové spony; insígnie z drahých kovov. 
40 - Povrchová úprava kovov - postriebrenie; pozlacovanie; 
teflónovanie. 

(540) 
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(550) obrazová 
(591) žltá, čierna 
(732) Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo nám. 25/24, 

967 01 Kremnica, SK;  

(111) 232669 
(151) 11.7.2012 
(156) 8.12.2021 
(180) 8.12.2031 
(210) 2093-2011 
(220) 8.12.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 

 9 (511) 9, 11, 35, 37, 42 
(511) 9 - Telekomunikačná technika všetkých druhov vrátane roz-

hraní počítačov na spojenie s výpočtovou technikou; satelitná 
technika všetkých druhov zaradená do triedy 9; satelitné prijí-
mače; satelitné prístroje; set-top boxy ako audio- a videoprijí-
mače; audio- a videorekordéry; audio- a videoprijímače vý-
počtová technika všetkých druhov vrátane periférnych zaria-
dení; počítače; počítačový hardvér; notebooky; prístroje na zá-
znam, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimova- 
nie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a/alebo rozši-
rovanie zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; mag-
netické a optické nosiče údajov; elektronické obvody na pre-
nos programových dát; MP3 prehrávače; modemy; prístroje 
na spravovanie dát; počítačový softvér; antény; diaľkové ovlá-
dače; koaxiálne káble; polovodičové vysoko výkonné laserové 
diódy; svetelné diódové moduly; svetlo emitujúce diódy; LED 
displeje; LED moduly; kovanie pre žiarovky a LED diódy; 
dielce a príslušenstvo na všetky uvedené výrobky zahrnuté 
v tejto triede. 
11 - Žiarovky; žiarivky; osvetľovacie zariadenia; svetlá; svie-
tidlá a svetelné zariadenia, najmä s použitím svetelných diód 
(LED); LED svietidlá všetkých druhov a LED žiarovky všet-
kých druhov; dielce a príslušenstvo na všetky uvedené výrob-
ky zahrnuté v tejto triede. 
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi uve-
denými v triede 9 a 11; marketing; poradenstvo v obchodnej 
činnosti; reklama a prevádzkovanie služieb a výrobkov na re-
klamné účely a podporu predaja; online reklama na počítačo-
vej sieti; inzercia výrobkov a služieb; prieskum trhu; spraco-
vanie a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy 
s verejnosťou; sprostredkovanie obchodných služieb. 
37 - Servis a opravy výpočtovej, satelitnej a kancelárskej tech-
niky. 
42 - Tvorba softvéru a počítačových programov. 

(540) 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená 
(732) AB-COM, s.r.o., M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany, SK;  
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica, SK;  

(111) 232800 
(151) 12.7.2012 
(156) 23.9.2021 
(180) 23.9.2031 
(210) 5609-2011 
(220) 23.9.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 

 9 (511) 9, 38, 41 

(511) 9 - Zvukové, obrazové a dátové nahrávky a reprodukčné prí-
stroje na ukladanie, záznam, prenos a reprodukciu zvuku a/ale- 
bo obrazu; zábavné herné prístroje na použitie s televíznou ob-
razovkou alebo videomonitorom; počítačové alebo elektronic-
ké zábavné prístroje fungujúce po pripojení na externú obra-
zovku alebo monitor; elektrické alebo elektronické zábavné 
prístroje spúšťané mincou alebo žetónom fungujúce po pripo-
jení na externú obrazovku alebo monitor; počítačový softvér; 
počítačové hry fungujúce po pripojení na externú obrazovku 
alebo monitor; elektronické hry fungujúce po pripojení na ex-
ternú obrazovku alebo monitor; videohry fungujúce po pripo-
jení na externú obrazovku alebo monitor; hry na kompaktných 
diskoch chránených proti zápisu; hry so zvukovým výstupom 
fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; 
herné kartridže pre počítačové videohry a herné prístroje s ob-
razovým výstupom; kazety s počítačovými hrami; programy 
na počítačové hry; pásky s počítačovými hrami; zvukové a ob-
razové nahrávky; gramofónové nahrávky; gramofónové dos-
ky; kinematografické a fotografické filmy; hrané filmy a vide-
okazety; mp3 prehrávače; digitálne kamery a fotoaparáty; mo-
bilné telefóny a všetko bezdrôtové príslušenstvo k mobilným 
telefónom vrátane predných krytov na mobilné telefóny; vy-
zváňacie melódie chápané v kontexte vyzváňacích melódií, 
hudby, mp3, grafiky, hier a videozáznamov určených na stiah- 
nutie do bezdrôtových mobilných komunikačných prístrojov; 
prístroje na bezdrôtový prenos a mobilnú komunikáciu, ktoré 
umožňujú hlasovanie a príjem hlasových a textových správ 
z iných bezdrôtových mobilných komunikačných prístrojov; 
slnečné okuliare/okuliare; magnetické dátové nosiče obsahu-
júce obraz a/alebo zvuk; laserové disky; videodisky; kompakt- 
né disky; CD-ROMY; CD-I médiá; DVD médiá; kazety; video-
kazety; kartridže; karty s hranými filmami, spravodajstvom, 
športmi a televíznymi seriálmi, dokumentmi, hernými progra- 
mami, animovanými programami, koncertmi a inými predsta-
veniami; pamäťové nosiče; interaktívne kompaktné disky a CD- 
-ROMY (kompaktné disky chránené proti zápisu); puzdrá na 
kazety a kompaktné disky; interaktívne elektronické hry na po- 
užitie s počítačmi. 
38 - Vysielacie a telekomunikačné služby; káblové a satelitné 
prenosové služby; bezdrôtové služby pre mobilné telefóny; 
poskytovanie vyzváňacích melódií, hudby, mp3, grafiky, hier, 
videozáznamov a informácií určených na stiahnutie do bez-
drôtových mobilných komunikačných prístrojov; poskytova-
nie bezdrôtového prenosu na nahrávanie a sťahovanie melódií, 
hudby, mp3, grafiky, hier, videozáznamov, informácií a spra-
vodajstva prostredníctvom celosvetovej počítačovej siete do 
bezdrôtových mobilných komunikačných prístrojov; hlasova-
nie prostredníctvom bezdrôtového mobilného komunikačného 
prístroja; odosielanie a prijímanie hlasových a textových správ 
medzi bezdrôtovými mobilnými komunikačnými prístrojmi; po-
skytovanie online hlasovacieho systému cez internet alebo bezdrô-
tový komunikačný prístroj; internetové služby, ktoré by mali byť 
chápané tak, že zahŕňajú komunikačné služby, najmä prenos stre-
amových zvukových a audiovizuálnych záznamov cez internet. 
41 - Zábavné služby; výroba, príprava, vystavovanie, distribú-
cia a prenájom televíznych a rozhlasových programov a fil-
mov, animovaných filmov a zvukových a obrazových nahrá-
vok, a to i prostredníctvom interaktívnych médií, napríklad in-
ternetu; výroba priamych prenosov zábavných programov, vý-
roba zábavných televíznych programov; televízne programy  
s hudbou; vydávanie kníh, časopisov a periodík; výroba a pre-
nájom vzdelávacích a výučbových materiálov; organizácia, 
výroba a prezentácia podujatí na vzdelávacie, kultúrne a zá-
bavné účely, a to i prostredníctvom interaktívnych médií; or-
ganizácia, výroba a prezentácia súťaží, hier, kvízov, výstav, 
športových udalostí, show, road show, inscenácií, divadelných 
predstavení, koncertov, priamych prenosov a udalostí s účas-
ťou divákov; organizácia interaktívnych hier; výroba progra-
mov s kvízom cez sms; zábava a vzdelávanie; všetky uvedené  
služby poskytovanie tiež prostredníctvom celosvetovej počíta-
čovej siete a inými (interaktívnymi) komunikačnými sieťami 
vrátane internetu. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, červená 
(732) COMEDY PARTNERS, a partnership organized under the 

laws of NEW YORK, having as partner(s) VIACOM INTER- 
NATIONAL INC., A DELAWARE CORPORATION and 
VIACOM HEARTY HA! HA!, LLC, A DELAWARE LIMI- 
TED LIABILITY COMPANY, 1515 Broadway, New York, 
NY 10036, US;  

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;  
 
 

(111) 232828 
(151) 12.7.2012 
(156) 14.12.2021 
(180) 14.12.2031 
(210) 5862-2011 
(220) 14.12.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo; finančné služby; spravovanie financií; fi-

nančné pôžičky; záručné pôžičky; hypotéky (poskytovanie 
pôžičiek); bankové služby priamo k zákazníkom (homeban-
king); elektronický prevod kapitálu; burzové maklérstvo; vy-
dávanie cenných papierov; overovanie šekov; platobné prevo-
dy vykonávané elektronicky; služby úverových debetných ka-
riet; služby úverových kreditných kariet; vydávanie kreditných 
a debetných kariet; finančné riadenie; finančný lízing; záruky, 
kaucie, ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájom-
ných pohľadávok a záväzkov); faktoring a forfajting; investo-
vanie kapitálu; kapitálové investície; zmenárenské služby; 
úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie zbierok; 
uzatváranie poistiek; životné poistky; poistenie proti nehodám; 
služby na využívanie dôchodkových fondov; finančné ana-
lýzy; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankov-
níctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; finančné pora-
denstvo; finančné konzultačné služby; informácie o poistení; 
poradenstvo v oblasti poistenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, modrá 
(732) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 232829 
(151) 12.7.2012 
(156) 14.12.2021 
(180) 14.12.2031 
(210) 5863-2011 
(220) 14.12.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 

 9 (511) 36 
(511) 36 - Bankovníctvo; finančné služby; spravovanie financií; fi-

nančné pôžičky; záručné pôžičky; hypotéky (poskytovanie pô- 
žičiek); bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking);  
 

elektronický prevod kapitálu; burzové maklérstvo; vydávanie 
cenných papierov; overovanie šekov; platobné prevody vyko-
návané elektronicky; služby úverových debetných kariet; služ- 
by úverových kreditných kariet; vydávanie kreditných a debet- 
ných kariet; finančné riadenie; finančný lízing; záruky, kaucie, 
ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných po-
hľadávok a záväzkov); faktoring a forfajting; investovanie ka-
pitálu; kapitálové investície; zmenárenské služby; úschova v bez- 
pečnostných schránkach; organizovanie zbierok; uzatváranie po- 
istiek; životné poistky; poistenie proti nehodám; služby na vy-
užívanie dôchodkových fondov; finančné analýzy; finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľ-
nosti); finančné informácie; finančné poradenstvo; finančné kon- 
zultačné služby; informácie o poistení; poradenstvo v oblasti 
poistenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, modrá 
(732) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;  
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 233405 
(151) 12.10.2012 
(156) 15.11.2020 
(180) 15.11.2030 
(210) 1946-2011 
(220) 15.11.2010 
(442) 3.7.2012 
(450) 3.12.2012 

 9 (511) 6, 7, 9, 19, 37, 42 
(511) 6 - Kovové železničné podvaly, kovové materiály na železni-

ce, oceľové prvky železničného zvršku, v tom: železničné vý-
hybky a ich konštrukčné prvky, koľajové križovatky, traťové 
zariadenia na prestavovanie rozchodu kolies, hrotnice, kovový 
stavebný materiál; kovové stavebné materiály prenosné; ko-
vové materiály na výstavbu železničných tratí, dráhové telesá, 
železničné trate, výhybky, koľajové križovatky a ich diely; 
kovové káble a drôty neelektrické; malé železné výrobky, ma-
lé kovové výrobky, rátané na kusy; kovové potrubia a rúry; 
tovary z bežného kovu nezahrnuté v iných triedach; spojova-
cie prvky koľajníc vyrobené z kovu, stavadlá vlakovej cesty 
alebo stavadlové zariadenia, prestavovacie tyče, zariadenia na 
zaisťovanie koncovej polohy výhybky, prepínač blokovania 
zariadenia. 
7 - Stroje na valcovanie koľajníc. 
9 - Zariadenia na riadenie železničnej premávky, teletechnické 
zariadenia, železničné návestidlá, cestné návestidlá; zariadenia 
na zaistenie bezpečnosti železničnej premávky; meracie, sig-
nalizačné a kontrolné zariadenia a prístroje, zariadenia na mo-
nitorovanie polohy železničnej výhybky, stavadlové detektory 
náprav, zariadenia na diaľkové ovládanie železničných stava-
diel, elektrické kontrolné a ovládacie zariadenia používané v že- 
lezničnej doprave, elektrodynamické prístroje na diaľkové ovlá- 
danie železničných výhybiek, elektrodynamické prístroje na 
diaľkové ovládanie návestidiel, diaľkovo ovládané vypínače, 
samočinné vypínače, elektrodynamické zariadenia na diaľko-
vé riadenie železničných výhybiek, elektrodynamické zariade-
nia na diaľkové ovládanie, zariadenia na zabezpečovanie bez-
pečnosti železničnej premávky, automatické zariadenia na diaľ- 
kové ovládanie miest koľajových uzlov, diaľkomery, zariade-
nia na riadenie a zabezpečovanie železničnej premávky; diag-
nostické zariadenia výhybiek; zariadenia na skúšanie zariadení 
pre výhybky. 
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19 - Nekovové stavebné materiály, nekovové neohybné rúry 
pre stavebníctvo, nekovové stavebné panely, cementové plat-
ne, nosníky s výnimkou kovových, stavebné konštrukcie s vý-
nimkou kovových, železničné traverzy s výnimkou kovových, 
betónové podvaly, najmä betónové výhybkové železničné 
podvaly, železničné podvaly s výnimkou kovových, dielce, vý- 
robky, prefabrikáty z betónu, dlažby s výnimkou kovových, 
cestné panely s výnimkou kovových, cestné zvodidlá s vý-
nimkou kovových, nosné podložky koľajníc, oporné múry, be-
tónové a cementové dlaždice, obkladačky. 
37 - Stavebné služby, opravy železničných tratí, údržba, ošet-
rovanie, servis, opravy železničných lokomotív a vagónov všet- 
kých typov, koľajníc, výhybiek, zariadení traťových systémov 
a vybavenia a systémov obsluhy železničnej siete a s nimi sú-
visiacich štruktúr, služby montáže, údržby a opráv elektric-
kých a elektronických prístrojov a prvkov vozidiel. 
42 - Vedecké a technické služby a výskum a ich projektova-
nie, architektonické poradenstvo, priemyselné analýzy a vý-
skumné služby, inžinierske služby, výskum v oblasti techniky 
a stavby strojov, technické plánovanie a rozvoj štrkových lô-
žok železničných spodkov a neštrkových lôžok železničných 
spodkov; vývoj prvkov železničných tratí, najmä výhybiek, 
koľajových križovatiek, spojovacích prvkov a ich častí, ako aj 
ich pohonov, realizácia a vykonávanie technických skúšok uve- 
deného tovaru; technické konštrukčné plánovanie v rámci di-
menzovania a budovania trakčných koľajových systémov, 
technické projektové štúdie, projektovanie a modernizácia za-
riadení, inžinierske služby, technické konzultačné služby, 
priemyselný dizajn. 

(540) 

(550) obrazová 
(732) Track Tec S.A., ul. Postepu 21, 02-676 Warszawa, PL;  
(740) Raczynska Agnieszka, Čadca, SK;  

(111) 235061 
(151) 11.7.2013 
(156) 20.6.2021 
(180) 20.6.2031 
(210) 5437-2011 
(220) 20.6.2011 
(442) 3.4.2013 
(450) 3.9.2013 

 9 (511) 3 
(511) 3 - Mydlá, prípravky na čistenie, prípravky na starostlivosť o vla- 

sy, tónovače na vlasy, farby na vlasy, vlasové vody, prípravky na 
vlnenie vlasov, šampóny, kondicionéry, spreje na vlasy, púdre 
na vlasy, prípravky na úpravu a zdobenie vlasov, laky na vla-
sy, peny na vlasy, lesky na vlasy, gély na vlasy, zvlhčovače na 
vlasy, tekuté prípravky na vlasy, vlasové oleje, vlasové toniká, 
vlasové krémy, prípravky do kúpeľa a/alebo sprchy, dezodo-
ranty, antiperspiranty. 

(540) CLEAR
(550) slovná 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

NL;  
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK;  

(111) 243023 
(151) 29.7.2016 
(156) 15.7.2021 
(180) 15.7.2031 
(210) 1195-2011 
(220) 15.7.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 5.9.2016 

 9 (511) 1, 35 
(511) 1 - Röntgenové filmy s citlivou vrstvou neexponované, rön-

tgenové filmy scitlivené neexponované, filmy s citlivou vrst- 
vou neexponované, filmy scitlivené neexponované. 
35 - Maloobchodná činnosť so zdravotníckymi materiálmi, so 
zdravotníckou technikou. 

(540) 

(550) obrazová 
(732) SKYDENT a.s., Hlavná 21, 951 85 Skýcov, SK;  
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;  
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Prevody a prechody práv na ochranné známky 

(111) 167575 
(210) 55683 
(732) Techtronic Cordless GP, 100 Innovation Way, Anderson 

SC 29621, US; 
(770) Techtronic Floor Care Technology Limited, P. O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VG; 
(580) 25.2.2021 

(111) 170348 
(210) 60517 
(732) Noiro Oy, Lasikuja 2, FIN-02780 Espoo, FI; 
(770) Orion Corporation, Orionintie 1, F- 02200 Espoo, FI; 
(580) 2.3.2021 

(111) 170348 
(210) 60517 
(732) Lumene Oy, PO Box 27, 02781 Espoo, FI; 
(770) Lumene Oy, Lasikuja 2, 02780 Espoo, FI; 
(580) 2.3.2021 

(111) 170348 
(210) 60517 
(732) Lumene Intermediate Holding Oy, Lasikuja 2, 02780 Espoo, 

FI; 
(770) Lumene Oy, PO Box 27, 02781 Espoo, FI; 
(580) 2.3.2021 

(111) 171082 
(210) 58190 
(732) Techtronic Cordless GP, 100 Innovation Way, Anderson 

SC 29621, US; 
(770) Techtronic Floor Care Technology Limited, P. O. Box 957, 

Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VG; 
(580) 25.2.2021 

(111) 176685 
(210) 68361 
(732) PERNOD RICARD INDIA PRIVATE LIMITED, 5th Floor, 

D-3, District Centre, Saket, New Delhi 110017, IN; 
(770) Austin Nichols & Co., Incorporated, 250 Park Avenue, 

17th floor, New York, NY 10177, US; 
(580) 5.3.2021 

(111) 179478 
(210) 783-94 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

(111) 179481 
(210) 786-94 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

(111) 179527 
(210) 797-94 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

(111) 179729 
(210) 570-94 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

(111) 181401 
(210) 503-95 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

(111) 182618 
(210) 2706-95 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

(111) 184106 
(210) 2807-94 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

(111) 188241 
(210) 2850-96 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

(111) 189612 
(210) 2499-98 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

(111) 192200 
(210) 2427-98 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 
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(111) 192737 
(210) 312-99 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

 
 

(111) 193119 
(210) 861-99 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 1.3.2021 

 
 

(111) 199824 
(210) 633-2001 
(732) AQUATICA s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, SK; 
(770) TechNick s.r.o., Lachova 4, 851 03 Bratislava, SK; 
(580) 5.3.2021 

 
 

(111) 199996 
(210) 909-2001 
(732)  h Charleston, South Carolina 29406, US; 
(770) MeadWestvaco Corporation, 501 South 5th Street, Rich-

mond, Virginia 23219-0501, US; 
(580) 25.2.2021 

 
 

(111) 205020 
(210) 2530-2002 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 1.3.2021 

 
 

(111) 207725 
(210) 1802-2003 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 1.3.2021 

 
 

(111) 208273 
(210) 2698-2003 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 1.3.2021 

 
 

(111) 209732 
(210) 409-2004 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 1.3.2021 

 
 

(111) 210300 
(210) 337-2004 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 1.3.2021 

 
 

(111) 210616 
(210) 1683-2004 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 1.3.2021 

 
 

(111) 210834 
(210) 1682-2004 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 1.3.2021 

 
 

(111) 211525 
(210) 2807-2004 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 1.3.2021 

 
 

(111) 211539 
(210) 2828-2004 
(732) PANTECH Inc., 44, Seocho-daero 78-gil, Seocho-gu, Seoul, 

KR; 
(770) Pantech Co., Ltd., 179 Seongam-ro (Sangam-dong, Pan-

tech Building), Mapo-gu, Seoul, KR; 
(580) 3.3.2021 

 
 

(111) 212357 
(210) 14-2005 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 1.3.2021 

 
 

(111) 212955 
(210) 308-2005 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 2.3.2021 

 
 

(111) 214157 
(210) 1651-2005 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 2.3.2021 

 
 

(111) 218333 
(210) 2024-2006 
(732) BB two s. r. o., Čerešňová 5747/80, 974 05 Banská Bystri-

ca, SK; 
(770) JUBA, spol. s r.o., Čerešňová 5747/80, 974 05 Banská 

Bystrica, SK; 
(580) 8.3.2021 
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(111) 218334 
(210) 2025-2006 
(732) BB two s. r. o., Čerešňová 5747/80, 974 05 Banská Bystri-

ca, SK; 
(770) JUBA, spol. s r.o., Čerešňová 5747/80, 974 05 Banská 

Bystrica, SK; 
(580) 8.3.2021 

 
 

(111) 221569 
(210) 1666-2007 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 2.3.2021 

 
 

(111) 221646 
(210) 5066-2007 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 2.3.2021 

 
 

(111) 222533 
(210) 5015-2008 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 2.3.2021 

 
 

(111) 223949 
(210) 1021-2008 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 2.3.2021 

 
 

(111) 224825 
(210) 1840-2008 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 2.3.2021 

 
 

(111) 224826 
(210) 1841-2008 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 2.3.2021 

 
 

(111) 224851 
(210) 1952-2008 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 2.3.2021 

 
 

(111) 227860 
(210) 1388-2009 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 2.3.2021 

 
 

(111) 228054 
(210) 82-2010 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 1.3.2021 

 
 

(111) 229462 
(210) 904-2010 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 2.3.2021 

 
 

(111) 231961 
(210) 5304-2011 
(732) B&B TRENDS S.L., Catalunya – Poligon ind. Ca N´oller, 

08130 Santa Perpetua de Mogoda, ES; 
(770) BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Mün-

chen, DE; 
(580) 8.3.2021 

 
 

(111) 232932 
(210) 5021-2012 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 3.3.2021 

 
 

(111) 232933 
(210) 5022-2012 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 4.3.2021 

 
 

(111) 233068 
(210) 5122-2012 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 4.3.2021 

 
 

(111) 233603 
(210) 5268-2012 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 4.3.2021 

 
 

(111) 235061 
(210) 5437-2011 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 3.3.2021 

 
 

(111) 235221 
(210) 5052-2013 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 5.3.2021 
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(111) 236491 
(210) 5343-2013 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 5.3.2021 

 
 

(111) 236757 
(210) 1710-2013 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 4.3.2021 

 
 

(111) 237171 
(210) 1533-2013 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 4.3.2021 

 
 

(111) 237529 
(210) 5642-2013 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 5.3.2021 

 
 

(111) 239768 
(210) 5752-2014 
(732) Vajdička Martin, Solúnska 3, 841 10 Bratislava, SK; 
(770) SAN Trading s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Brati-

slava - mestská časť Staré Mesto, SK; 
(580) 8.3.2021 

 
 

(111) 240560 
(210) 5117-2015 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

 
 

(111) 240961 
(210) 5203-2015 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

 
 

(111) 241879 
(210) 1626-2015 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

 
 

(111) 242267 
(210) 5612-2015 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

 
 

(111) 242285 
(210) 1832-2015 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

 
 

(111) 242366 
(210) 1625-2015 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

 
 

(111) 242490 
(210) 5654-2015 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

 
 

(111) 242969 
(210) 5642-2015 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 25.2.2021 

 
 

(111) 248339 
(210) 2821-2017 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 24.2.2021 

 
 

(111) 248955 
(210) 685-2018 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 24.2.2021 

 
 

(111) 249786 
(210) 1711-2018 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 24.2.2021 

 
 

(111) 249787 
(210) 1712-2018 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 24.2.2021 

 
 

(111) 251081 
(210) 477-2019 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 24.2.2021 
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(111) 251232 
(210) 1256-2019 
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 

10577, US; 
(770) Rockstar, Inc., 4730 S. Fort Apache Road Suite 300, Las 

Vegas Nevada 89147, US; 
(580) 4.3.2021 

(111) 251691 
(210) 1292-2019 
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 

10577, US; 
(770) Rockstar, Inc., 4730 S. Fort Apache Road Suite 300, Las 

Vegas Nevada 89147, US; 
(580) 4.3.2021 

(111) 251692 
(210) 1293-2019 
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 

10577, US; 
(770) Rockstar, Inc., 4730 S. Fort Apache Road Suite 300, Las 

Vegas Nevada 89147, US; 
(580) 4.3.2021 

(111) 252324 
(210) 1326-2019 
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 

10577, US; 
(770) Rockstar, Inc., 4730 S. Fort Apache Road Suite 300, Las 

Vegas Nevada 89147, US; 
(580) 5.3.2021 

(111) 252325 
(210) 1330-2019 
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 

10577, US; 
(770) Weiner, Russell G., P.O. Box 27740, Las Vegas, NV 

89126, US; 
(580) 5.3.2021 

(111) 252778 
(210) 19-2020 
(732) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotter-

dam, NL; 
(770) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL; 
(580) 24.2.2021 



178 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 6/2021 – SK  dátum vydania: 24.3.2021 

Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 

(111) 160466 
(210) 45244 
(732) UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., Novosedlická 248, Pozor-

ka, 417 03 Dubí, CZ; 
(580) 8.3.2021 

(111) 160474 
(210) 45306 
(732) UNILEVER ČR, spol. s r.o., Voctářova 2497/18, 180 00 

Praha 8 - Libeň, CZ; 
(580) 8.3.2021 

(111) 164908 
(210) 52158 
(732) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION, 222 

W. Las Colinas Blvd, Suite 900N, Irving, TX 75039, US; 
(580) 2.3.2021 

(111) 164995 
(210) 52171 
(732) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION, 222 

W. Las Colinas Blvd, Suite 900N, Irving, TX 75039, US; 
(580) 2.3.2021 

(111) 169852 
(210) 60080 
(732) Dale Carnegie & Associates, Inc., 58 South Service Rd., 

Suite 301, Melville, New York 11747, US; 
(580) 3.3.2021 

(111) 170348 
(210) 60517 
(732) Lumene Oy, Lasikuja 2, 02780 Espoo, FI; 
(580) 2.3.2021 

(111) 172307 
(210) 297-93 
(732) ERGO Group AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf, DE; 
(580) 5.3.2021 

(111) 174897 
(210) 65384 
(732) Allergan, Inc., 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US; 
(580) 10.3.2021 

(111) 199996 
(210) 909-2001 
(732) Ingevity South Carolina, LLC, 4920 O'Hear Ave, Ste 400, 

North Charleston, South Carolina 29405, US; 
(580) 25.2.2021 

(111) 202959 
(210) 883-2001 
(732) Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, SK; 
(580) 2.3.2021 

(111) 207626 
(210) 1901-2003 
(732) UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., Novosedlická 248, Pozor-

ka, 417 03 Dubí, CZ; 
(580) 8.3.2021 

(111) 211539 
(210) 2828-2004 
(732) Pantech Co., Ltd., 179 Seongam-ro (Sangam-dong, Pan-

tech Building), Mapo-gu, Seoul, KR; 
(580) 3.3.2021 

(111) 229756 
(210) 1204-2010 
(732) M - Victory s.r.o., Gogoľova 2, 040 01 Košice, SK; 
(580) 26.2.2021 

(111) 230349 
(210) 5783-2010 
(732) MUDr. Jiří Musil, MBA, Na Hřebenkách 1755/18, 150 00 

Praha 5, CZ; 
(580) 2.3.2021 

(111) 230990 
(210) 278-2011 
(732) Michlík Matúš, Švábovce 536, 059 11 Švábovce, SK; 
(580) 26.2.2021 

(111) 231249 
(210) 610-2011 
(732) Coris - Bratislava, a.s., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, SK; 
(580) 3.3.2021 

(111) 231282 
(210) 783-2011 
(732) Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, SK; 
(580) 2.3.2021 

(111) 231630 
(210) 5227-2011 
(732) MyCoffee, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, SK; 
(580) 24.2.2021 

(111) 231660 
(210) 5459-2011 
(732) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel, CH; 
(580) 8.3.2021 

(111) 231945 
(210) 5299-2011 
(732) Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, 

US; 
(580) 1.3.2021 
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(111) 235473 
(210) 5444-2012 
(732) MyCoffee, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, SK; 
(580) 24.2.2021 

(111) 240601 
(210) 5813-2014 
(732) MyCoffee, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, SK; 
(580) 24.2.2021 

(111) 241004 
(210) 5812-2014 
(732) MyCoffee, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, SK; 
(580) 24.2.2021 

Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 

(111) 230749 
(210) 440-2011 
(732) ARAMIS, spol. s r.o., Slovinská 597/10, 101 00 Praha 10 - 

Vršovice, CZ; 
(791) ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., Holečkova 657/29, 

150 00 Praha 5, CZ; 
(793) Typ licencie: výlučná 

Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 4.1.2021 
(580) 8.3.2021 

(111) 246484 
(210) 249-2017 
(732) Štoksa Hubert, Švermova 25, 974 04 Banská Bystrica, SK; 
(791) Slovenská letecká agentúra, s.r.o., Jesenského 6, 974 01 

Banská Bystrica, SK; 
(793) Typ licencie: nevýlučná 

Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.12.2020 
(580) 25.2.2021 

(111) 247532 
(210) 525-2017 
(732) ARAMIS, spol. s r.o., Slovinská 597/10, 101 00 Praha 10 - 

Vršovice, CZ; 
(791) ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., Holečkova 657/29, 

150 00 Praha 5, CZ; 
(793) Typ licencie: výlučná 

Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 4.1.2021 
(580) 8.3.2021 

Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 

(111) 216788 
(210) 872-2006 
(732) ADELI, s. r. o., Hlboká 47, 921 01 Piešťany, SK; 

Záložný veriteľ: 
ZZH 1, s. r. o., Nábrežná 5, 971 01 Prievidza, SK; 
Dátum zriadenia záložného práva: 18.2.2021 

(580) 25.2.2021 

(111) 216789 
(210) 873-2006 
(732) ADELI, s. r. o., Hlboká 47, 921 01 Piešťany, SK; 

Záložný veriteľ: 
ZZH 1, s. r. o., Nábrežná 5, 971 01 Prievidza, SK; 
Dátum zriadenia záložného práva: 18.2.2021 

(580) 25.2.2021 

(111) 232810 
(210) 5845-2011 
(732) ADELI, s. r. o., Hlboká 47, 921 01 Piešťany, SK; 

Záložný veriteľ: 
ZZH 1, s. r. o., Nábrežná 5, 971 01 Prievidza, SK; 
Dátum zriadenia záložného práva: 18.2.2021 

(580) 25.2.2021 

(111) 232811 
(210) 5846-2011 
(732) ADELI, s. r. o., Hlboká 47, 921 01 Piešťany, SK; 

Záložný veriteľ: 
ZZH 1, s. r. o., Nábrežná 5, 971 01 Prievidza, SK; 
Dátum zriadenia záložného práva: 18.2.2021 

(580) 25.2.2021 
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(111) 248424 
(210) 837-2018 
(732) ADELI s.r.o., Hlboká 45, 921 01 Piešťany, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 ZZH 1, s. r. o., Nábrežná 5, 971 01 Prievidza, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 18.2.2021 
(580) 25.2.2021 

 
 

(111) 248607 
(210) 864-2018 
(732) ADELI s.r.o., Hlboká 45, 921 01 Piešťany, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 ZZH 1, s. r. o., Nábrežná 5, 971 01 Prievidza, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 18.2.2021 
(580) 25.2.2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(210) 2286-2020 
(220) 14.10.2020 
(800) 1 576 590, 14.10.2020 

 
 

(210) 2556-2020 
(220) 9.11.2020 
(800) 1 577 690, 9.11.2020 

 
 
 
 

(111) 254493 
(210) 1559-2020 
(220) 15.7.2020 
(800) 1 576 829, 26.10.2020 

 
 

(111) 254494 
(210) 1552-2020 
(220) 14.7.2020 
(800) 1 577 214, 14.7.2020 

 
 

 
 
 
 
 
 

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok 
 
 
(210) 
 
2514-2019 
  677-2020 
  969-2020 
2179-2020 
 
 
 
 
 
 
 

Zamietnuté prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) 
 
      5-2016 
2611-2019 
2621-2019 
    50-2020 
    51-2020 
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Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
194119 14.07.2020 
194120 14.07.2020 
196877 14.07.2020 
196886 18.07.2020 
196889 18.07.2020 
196890 18.07.2020 
196905 31.07.2020 
196906 31.07.2020 
196910 31.07.2020 
197029 17.07.2020 
197030 17.07.2020 
197031 17.07.2020 
197152 10.07.2020 
197155 10.07.2020 
197158 10.07.2020 
197161 11.07.2020 
197165 13.07.2020 
197166 13.07.2020 
197168 14.07.2020 
197170 14.07.2020 
197184 31.07.2020 
197382 11.07.2020 
197384 12.07.2020 
197393 19.07.2020 
197541 20.07.2020 
197545 21.07.2020 
197546 21.07.2020 
197632 10.07.2020 
197638 25.07.2020 
197887 27.07.2020 
198048 31.07.2020 
198549 21.07.2020 
198554 28.07.2020 
200106 14.07.2020 

200344 02.03.2021 
205455 13.07.2020 
228868 19.07.2020 
228967 01.07.2020 
229109 19.07.2020 
229112 07.07.2020 
229113 08.07.2020 
229118 12.07.2020 
229125 12.07.2020 
229131 16.07.2020 
229132 19.07.2020 
229133 19.07.2020 
229161 01.07.2020 
229162 06.07.2020 
229249 02.07.2020 
229251 06.07.2020 
229253 27.07.2020 
229254 27.07.2020 
229255 28.07.2020 
229257 28.07.2020 
229260 28.07.2020 
229263 28.07.2020 
229266 28.07.2020 
229269 28.07.2020 
229270 29.07.2020 
229271 29.07.2020 
229273 29.07.2020 
229279 30.07.2020 
229321 13.07.2020 
229323 23.07.2020 
229369 02.07.2020 
229407 12.07.2020 
229477 01.07.2020 
229480 01.07.2020 

229482 06.07.2020 
229483 06.07.2020 
229485 09.07.2020 
229486 09.07.2020 
229489 15.07.2020 
229493 30.07.2020 
229494 30.07.2020 
229495 30.07.2020 
229578 02.07.2020 
229579 02.07.2020 
229582 02.07.2020 
229616 02.07.2020 
229617 07.07.2020 
229618 07.07.2020 
229619 07.07.2020 
229620 07.07.2020 
229622 14.07.2020 
229623 19.07.2020 
229624 20.07.2020 
229625 20.07.2020 
229626 21.07.2020 
229628 22.07.2020 
229631 27.07.2020 
229632 30.07.2020 
229633 30.07.2020 
229634 30.07.2020 
229635 30.07.2020 
229643 22.07.2020 
229718 01.07.2020 
229719 02.07.2020 
229720 02.07.2020 
229757 21.07.2020 
229774 01.07.2020 
229775 01.07.2020 

229776 01.07.2020 
229778 26.07.2020 
229780 26.07.2020 
229782 22.07.2020 
229844 06.07.2020 
229845 06.07.2020 
229930 06.07.2020 
229933 21.07.2020 
229934 26.07.2020 
229935 23.07.2020 
229936 29.07.2020 
229937 30.07.2020 
229938 30.07.2020 
229939 30.07.2020 
229940 30.07.2020 
229941 30.07.2020 
229942 30.07.2020 
230090 06.07.2020 
230091 13.07.2020 
230092 21.07.2020 
230093 21.07.2020 
230282 21.07.2020 
230283 21.07.2020 
230416 06.07.2020 
230417 14.07.2020 
230508 06.07.2020 
230593 23.07.2020 
230672 27.07.2020 
230853 16.06.2020 
230935 20.07.2020 
232495 22.07.2020 
239986 04.12.2019 
246044 01.02.2021 

 
 
 
 
 
 

Zmeny vo vyjadrení ochrannej známky 
 
 

(111) 252568 
(210) 1696-2019 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
 Vestník č. 3/2020 – str. 186 
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Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 199861 
(210) 1017-2001 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky, dietetické látky upravené na le-

kárske účely. 
(580) 10.3.2021 

 
 

(111) 231394 
(210) 1000-2011 

 9 (511) 3, 5, 21 
(511) 3 - Pracie, bieliace a čistiace prostriedky, leštiace a odmas-

ťovacie prostriedky, prípravky na brúsenie, kozmetika, par-
fuméria, kozmetické farbivá a farby, kúry, oleje, emulzie, 
vody a gély určené na ošetrenie, čistenie, pestovanie a kráš-
lenie pleti, tela, vlasov a nechtov, soli, oleje, peny a emulzie 
pre sprchu a kúpeľ, líčidlá, prípravky určené na hygienu ce-
lého tela, mydlá všetkých druhov, čistiace prostriedky na ru-
ky, depilačné prípravky, opaľovacie prostriedky a prostried-
ky určené na starostlivosť o nohy, ústne vody, zubné pasty, 
zubné gély, čistiace prípravky na chrup, aj umelý, prípravky 
na ústnu hygienu patriace do tejto triedy, hygienické pros-
triedky a dezodoranty na osobnú potrebu, namáčacie pros-
triedky, prostriedky na odstránenie hrdze a vodného kameňa, 
prípravky na zmäkčenie vody, mydlá a mydlové prípravky, 
oživovače a zjasňovače farieb na tkaniny, aviváže, pros-
triedky na saténovanie bielizne, odstraňovače škvŕn patriace 
do tejto triedy, antistatické prípravy na použitie v domácnos-
ti (zmesi voňavých látok), vonné tyčinky, prípravky na čis-
tenie odpadového vedenia, autokozmetika, prípravky na 
ošetrovanie povrchov materiálov na báze voskov, prípravky 
na odstraňovanie škvŕn lakov a farieb z karosérie automobi-
lov a skiel, vonné oleje. 
5 - Čistiace a dezinfekčné prostriedky patriace do tejto trie-
dy, farmaceutické a veterinárske výrobky, hygienické vý-
robky na liečebné účely, diabetické prípravky na liečebné  
 
 
 
 

účely, potraviny pre batoľatá, náplasti a obväzový materiál, 
materiál pre zubárov, dezinfekčné prípravky, výrobky na 
hubenie škodcov, fungicídy a herbicídy, antibakteriálne  
a dezinfekčné prípravky, prípravky na čistenie vzduchu, prí-
pravky na osvieženie a prevoňanie vzduchu, dezodoranty iné 
ako na osobné účely, dezinfekčné prípravky na hygienické 
účely, prípravky slúžiace na obmedzenie pachov v miestnos-
tiach, insekticídy, prípravky na hubenie parazitov, WC deo-
doranty, WC gély a osviežovače, repelentné prípravky, che-
mické prípravky proti plesniam. 
21 - Ručné čistiace nástroje, hubky na kozmetické účely, 
hubky určené na upratovanie a čistenie, náradie a nástroje 
ručné určené na upratovanie a čistenie, náradie na mecha-
nické čistenie a ošetrovanie zubov ako ručné aj elektrické 
zubné kefky, medzizubné kefky, čistiace nástroje, mecha-
nické nástroje a mechanické prostriedky na čistenie, umýva-
nie a leštenie povrchov, podláh a dlaždíc, ručné šampónova-
če a vysávače, mechanické metly, mechanické odstraňovače 
nečistôt, zvony na čistenie odpadov, dávkovače, prenosné 
vaničky, drôtenky, metly, lopatky, handry na čistenie a umý-
vanie, umývacie hubky, mopy, hygienické toaletné nádoby 
pre domáce zvieratá, kefky a kefy vrátane elektrických, 
okrem kief ako súčastí strojov, neelektrické leštiace stroje 
pre domácnosť, hrebene, dávkovače mydla, dávkovače pa-
pierových utierok a toaletného papiera, vybavenie kúpeľní  
a toaliet patriace do tejto triedy, koše na použitie v domác-
nosti, toaletné kufríky, kozmetické náradie, holiace štetky. 

(580) 2.3.2021 
 
 

(111) 254384 
(210) 2240-2020 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky pre humánne použitie, okrem 

výrobkov, ktoré ako účinné látky obsahujú železo. 
(580) 26.2.2021 

 
 

 
 
 

Opravy adries 
 
 

(111) 253425 
(210) 2837-2019 
(732) ADAPTA COLOR, S.L., Ctra. Nacional 340a, km. 1041.1, 

12598 Peñíscola (Castellón), ES; 
 Vestník č.   7/2020 – str. 148 
 Vestník č. 12/2020 – str. 225 
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 OZNAM 
 
 

Zrýchlené konanie o patentových prihláškach pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
 
 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje, že od 1. marca 2021 môže byť prihlasovateľovi na vynález udelený pa-
tent v zrýchlenom konaní do 24 mesiacov od podania patentovej prihlášky. Podmienkou udelenia patentu v uvedenej lehote je, že 
 
– patentová prihláška bola podaná 1. júla 2020 alebo po tomto dni; 
 
– na predmet patentovej prihlášky bola vypracovaná rešerš v prioritnej lehote podľa § 41b zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodat-

kových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej patentový zákon), pri-
čom rešeršou nebol zistený taký stav techniky, ktorý by naznačoval nepatentovateľnosť predmetu prihlášky; 

 
– žiadosť o skoršie zverejnenie patentovej prihlášky (žiadosť podľa § 41 ods. 2 patentového zákona) bola úradu podaná do 10 mesiacov 

od podania prihlášky a v uvedenej lehote bol zaplatený správny poplatok za podanie tejto žiadosti;  
 
– žiadosť o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky (žiadosť podľa § 43 patentového zákona) bola úradu podaná do 10 me-

siacov od podania prihlášky a v uvedenej lehote bol zaplatený správny poplatok za podanie tejto žiadosti a 
 
– ani doplnkovou rešeršou vykonanou v rámci úplného prieskumu prihlášky nebol zistený taký stav techniky, ktorý by spochybňoval 

patentovateľnosť vynálezu, ktorý je predmetom patentovej prihlášky. 
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 OZNAM 
 

Zmluvné strany Madridskej únie 
Platnosť od 24. februára 2021 
Afganistan Indonézia Omán 

Africká organizácia duševného vlastníct-
va (OAPI) 

Irán Pakistan 

Albánsko Írsko Poľsko 

Alžírsko Island Portugalsko 

Antigua a Barbuda Izrael Rakúsko 

Arménsko Japonsko Rumunsko 

Austrália Kambodža Ruská federácia 

Azerbajdžan Kanada Rwanda 

Bahrajn Kazachstan Samoa 

Belgicko Keňa San Maríno 

Bhután Kirgizsko Severné Macedónsko 

Bielorusko Kolumbia Sierra Leone 

Bosna a Hercegovina Kórejská ľudovodemokratická republika Singapur 

Botswana Kórejská republika Slovenská republika 

Brazília Kuba Slovinsko 

Brunej Laos Spojené kráľovstvo 

Bulharsko Lesotho Spojené štáty, USA 

Cyprus Libéria Srbsko 

Česká republika Lichtenštajnsko Sudán 

Čierna Hora Litva Svätý Tomáš a Princov ostrov 

Čína Lotyšsko Sýria 

Dánsko Luxembursko Španielsko 

Egypt Madagaskar Švajčiarsko 

Estónsko Maďarsko Švédsko 

Eswatini Malajzia Tadžikistan 

Európska únia Malawi Taliansko 

Filipíny Maroko Thajsko 

Fínsko Mexiko Trinidad a Tobago 

Francúzsko Moldavsko Tunisko 

Gambia Monako Turecko 

Ghana Mongolsko Turkménsko 

Grécko Mozambik Ukrajina 

Gruzínsko Namíbia Uzbekistan 

Holandsko Nemecko Vietnam 

Chorvátsko Nový Zéland Zambia 

India Nórsko Zimbabwe 
 

Spolu:  108 zmluvných strán (55 Madridskej dohody aj Protokolu súčasne, 108 iba Protokolu) 
 

Krajiny Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko) sa považujú za jednu zmluvnú stranu s jedným doplnkovým poplat-
kom 100,00 CHF. 

 
Podrobné údaje na stránke WIPO: http://www.wipo.int/madrid/en/members/ 

 

http://www.wipo.int/madrid/en/members/
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