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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) (21) (51) (21) (51) 
 
  98-2019 E04F 11/00 
163-2019 H02M  3/00 

164-2019 B60L 50/00 
165-2019 H01F  1/00 

166-2019 H02M  3/00 
    3-2020 B23B 27/00 

29-2021 B23K  9/00 

 
 

(51) B23B 27/00 
(21) 3-2020 
(22) 13.1.2020 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Czán Andrej, prof. Ing., PhD., Rajecké Teplice, SK; Šajgalík 

Michal, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Joch Richard, Ing., 
PhD., Kežmarok, SK; Drbúl Mário, Ing., PhD., Žilina, SK; 
Holubják Jozef, Ing., PhD., Mútne, SK; Czánová Tatiana, 
Ing., PhD., Rajecké Teplice, SK; Richtarik Michal, Ing., Po-
važská Bystrica, SK; Krajčoviech Stanislav, Ing., Stupné, SK; 

(54) Monolitný nástroj na technológiu obrábania vynútenou 
rotáciou pre CNC stroje 

(57) Monolitný nástroj na technológiu obrábania vynútenou ro-
táciou pre CNC stroje pozostáva z kruhovej reznej čelnej 
plochy (1) s kužeľovou chrbtovou plochou (2) a upínacej 
časti (3) v takom usporiadaní, kde kruhová rezná čelná 
plocha (1) s kužeľovou chrbtovou plochou (2) svojím men-
ším priemerom nadväzuje na upínaciu časť (3). 

 

  
 
 

(51) B23K 9/00 
(21) 29-2021 
(22) 5.5.2021 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Bárta Jozef, Ing., PhD., Trnava, SK; 
(54) Prípravok na vedenie ochrannej atmosféry na koreň 

zvaru pri zváraní tupých zvarov 
(57) Prípravok na vedenie ochrannej atmosféry na koreň zvaru 

pri zváraní tupých zvarov pozostáva zo základovej dosky 
(1), v ktorej stredovej časti je drážka (2), v ktorej je umies-
tnená vymeniteľná podložka (3) a vymeniteľná rúrka (4). 
Rúrka (4) má sústavu otvorov (5) slúžiacich na rozvod 
ochranného plynu pod miesto zvárania. Na základovú dosku 
(1) je pomocou skrutiek (6) prichytený nábehový plech (7)  
a koncový pridržiavač (8) rúrky (4). Rúrka (4) je z jednej 
strany ukončená rýchlospojkou (9) a z druhej strany je fixne 
uzavretá. Základová doska (1) je prekrytá zváranými plech-
mi (10) a pridržiavačmi (11) zváraných plechov (10). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) B60L 50/00, B60L 53/00, B60L 7/00, H02J 7/00 
(21) 164-2019 
(22) 30.12.2019 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník-Drienové, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; 
(54) Zapojenie na riadenie toku výkonu trakčného pohonu 
(57) Zapojenie na riadenie toku výkonu trakčného pohonu pozos-

táva z trakčného pohonu (1), ktorý je tvorený trakčnou baté-
riou (3), trakčným obojsmerným DC/DC meničom (4), blo-
kom (5) merania medziobvodu, trakčným striedačom (6), 
blokom (7) merania výstupu, trakčným motorom (8), a ria-
diaceho systému (2) trakčného pohonu, ktorý je tvorený ria-
diacim obvodom (9), blokom (10) vyhodnotenia prevádzko-
vého režimu, napäťovým komparátorom (11), obvodom (12) 
fázového závesu a referenciou medziobvodu (13). Zapojenie 
na riadenie toku výkonu trakčného pohonu umožňuje jedno-
ducho určiť okamih, kedy trakčný pohon prechádza do reku-
peračného režimu, a teda je možné získať spätne určité 
množstvo energie, a tak zvýšiť dojazd celého pohonu. 

 

  
 
 

(51) E04F 11/00 
(21) 98-2019 
(22) 28.8.2019 
(71) Lacko Vladimír, Ing., Hendrichovce, SK; 
(72) Lacko Vladimír, Ing., Hendrichovce, SK; 
(74) Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, 

s.r.o., Košice, SK; 
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(54) Nastaviteľný držiak 
(57) Nastaviteľný držiak (1) je určený na silové, tvarové alebo 

súčasne silové aj tvarové prichytenie sklenenej alebo inej 
panelovej výplne (14) zábradlia v oblasti konštrukčného 
upevnenia zábradlí, a to prostredníctvom pevnej časti (4) dr-
žiaka, ktorá je pripevňovaná k základnému nosnému rámu 
(15) alebo konštrukcii, pričom oproti pevnej časti (4) držiaka 
je umiestnená a pomocou uťahovacích skrutiek (11) pripoje-
ná upínacia časť (3) držiaka, ktorá slúži ako upínacia časť na 
silové upnutie panelovej výplne (14) prostredníctvom pruž-
ných nastaviteľných vložiek (5) so spojite nastaviteľnou 
zvernou štrbinou. Pričom medzi pružnými nastaviteľnými 
vložkami (5) je umiestnená podložná platnička (6) s pružnou 
podložkou a priečne uložený poistný kolík (7) s pružnou 
vložkou na tvarové upnutie panelovej výplne (14). Nastavi-
teľný držiak (1) na prichytenie panelovej výplne slúži na pri-
chytenie sklenenej alebo inej panelovej výplne (14) hrúbok 6 
až 13 mm, a to otáčaním pružných nastaviteľných vložiek 
(5) do rôznych polôh oproti spojito špirálovitým styčným 
plochám umiestneným vo vnútornej časti pevnej časti (4) 
držiaka a upínacej časti (3) držiaka. 

 

  
 
 

(51) H01F 1/00, C07F 15/00, H01F 41/00 
(21) 165-2019 
(22) 30.12.2019 
(71) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, SK; 
(72) Rajnák Cyril, RNDr., Trnava, SK; 
(54) Spôsob syntézy jednoretiazkového magnetu vo forme 

kobaltnatého komplexu 
(57) Opísaná je syntéza jednoretiazkového magnetu vo forme 

kobaltnatého komplexu založená na zmiešaní chloridu ko-
baltnatého s azidom sodným a s organickou zlúčeninou  
v prostredí acetonitrilu a zahriatí. 

 
 

(51) H02M 3/00 
(21) 166-2019 
(22) 30.12.2019 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník-Drienové, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; 
(54) Zapojenie na priamy spôsob riadenia viacfázového oboj-

smerného DC/DC meniča 
 
 

(57) Zapojenie na priamy spôsob riadenia viacfázového oboj-
smerného DC/DC meniča pracujúce na základe výstupného 
prúdu pozostáva z viacfázového obojsmerného DC/DC 
meniča (1), nadradenej napäťovej slučky (2), bloku (3) dele-
nia prúdu, prúdovej slučky (4) prvej vetvy meniča, ktorá je 
tvorená prúdovým regulátorom (6), PWM modulátorom (7) 
a povoľovacím blokom (8) a (9), a ďalej prúdovej slučky (5) 
druhej vetvy meniča, ktorá je tvorená prúdovým regulátorom 
(10), PWM modulátorom (11) a povoľovacím blokom (12)  
a (13), a bloku (14) vyhodnotenia prevádzkového režimu  
a invertora (15). Zapojenie na priamy spôsob riadenia viac-
fázového obojsmerného DC/DC meniča umožňuje jednodu-
cho vyhodnotiť prevádzkový režim viacfázového obojsmer-
ného DC/DC meniča, na základe ktorého sa následne riadia 
jeho jednotlivé prevádzkové stavy. 

  
 
 

(51) H02M 3/00 
(21) 163-2019 
(22) 30.12.2019 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník-Drienové, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; 
(54) Zapojenie na komplementárny spôsob riadenia viacfá-

zového obojsmerného DC/DC meniča 
(57) Zapojenie na komplementárny spôsob riadenia viacfázové-

ho obojsmerného DC/DC meniča pracujúce na základe vý-
stupného prúdu pozostáva z viacfázového obojsmerného 
DC/DC meniča (1), nadradenej napäťovej slučky (2), blo-
ku (3) delenia prúdu, prúdovej slučky (4) prvej vetvy me-
niča, ktorá je tvorená prúdovým regulátorom (6), komple-
mentárnym prepínačom (7) pomernej doby zopnutia  
a PWM modulátorom (8), a ďalej prúdovej slučky (5) dru-
hej vetvy meniča, ktorá je tvorená prúdovým regulátorom 
(9), komplementárnym prepínačom (10) pomernej doby 
zopnutia a PWM modulátorom (11), a bloku (12) vyhodno-
tenia prevádzkového režimu. Zapojenie na komplementár-
ny spôsob riadenia viacfázového obojsmerného DC/DC 
meniča pracujúce na základe výstupného prúdu umožňuje 
jednoducho vyhodnotiť prevádzkový stav viacfázového 
obojsmerného DC/DC meniča, na základe ktorého sa ná-
sledne riadia jeho jednotlivé prevádzkové stavy. 

 

  
 
 

 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
B23B 27/00    3-2020 
B23K  9/00  29-2021 

B60L 50/00  164-2019 
E04F 11/00    98-2019 

H01F  1/00  165-2019 
H02M  3/00  166-2019 

H02M  3/00  163-2019 

 



10 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (patenty) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 
 
FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
288871 A01C  1/00 
288872 G06Q 30/00 
288873 B01F  7/00 
288874 G06K 19/00 

288875 F16D  3/00 
288876 C08J  5/00 
288877 F04B  1/00 
288878 F16D  3/00 

288879 F16D  3/00 
288880 G01K 17/00 
288881 E04B  1/00 
288882 E04B  1/00 

288883 B24B 21/00 

 
 

(51) A01C 1/00, H05H 1/00 
(11) 288871 
(21) 79-2018 
(22) 21.8.2018 
(40) 3.3.2020 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Zahoranová Anna, doc. RNDr., PhD., Ivanka pri Dunaji, 

SK; Černák Mirko, prof. RNDr., CSc., Bratislava, SK; Ko-
váčik Dušan, Mgr., PhD., Bratislava, SK; Medvecká Vero-
nika, RNDr., PhD., Tvrdošín, SK; Hudecová Daniela, prof. 
RNDr., PhD., Bratislava, SK; Kaliňáková Barbora, Ing., 
PhD., Bratislava, SK; Hoppanová Lucia, Ing., Kmeťovo, SK; 
Šimončicová Juliana, Ing., Nové Mesto nad Váhom, SK; 

(54) Spôsob predsejbovej úpravy rastlinných semien a za-
riadenie na vykonávanie tohto spôsobu 

 
 

(51) B01F 7/00, B01J 2/00, B29B 9/00 
(11) 288873 
(21) 50030-2017 
(22) 14.4.2017 
(40) 5.11.2018 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Macho Oliver, Ing., Bratislava, SK; Eckert Maroš, Ing., Brati-

slava, SK; Peciar Peter, Ing., PhD., Bratislava, SK; Peciar Ma-
rián, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Fekete Roman, doc. 
Ing., PhD., Bratislava, SK; Kabát Juraj, Ing., Bratislava, SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Sferonizátor partikulárneho materiálu 

 
 

(51) B24B 21/00, B24B 7/00, B23K 101/00 
(11) 288883 
(21) 50062-2015 
(22) 1.10.2015 
(31) A 50711/2014 
(32) 6.10.2014 
(33) AT 
(40) 1.7.2016 
(73) Berndorf Band GmbH, Berndorf, AT; 
(72) Schuster Roland, Berndorf, AT; 
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob zhotovovania kovového pásu, kovový pás a za-

riadenie na zhotovovanie kovového pásu 
 
 

(51) C08J 5/00, C01B 32/00, C08K 3/00, B82Y 30/00, 
 B82Y 40/00 
(11) 288876 
(21) 50017-2017 
(22) 2.3.2017 
(40) 3.9.2018 
(73) Ústav polymérov SAV, Bratislava, SK; 
(72) Špitálsky Zdenko, Mgr., PhD., Bratislava, SK; Markovic 

Zoran, Mgr., PhD., Belehrad, RS; Kováčová Mária, Mgr., 
Krásno nad Kysucou, SK; 

(74) Gróf Martin, Ing., PhD., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob výroby nanokompozitného materiálu s antibak-

teriálnymi vlastnosťami, takýto materiál a jeho použitie 
 
 

(51) E04B 1/00, E04B 7/00, G05D 15/00, G01L 1/00 
(11) 288881 
(21) 50083-2018 
(22) 21.12.2018 
(40) 1.7.2020 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Kmeť Stanislav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 
(54) Adaptívny tensegrity nosník s akčnými prvkami vytvo-

rený z modulov v tvare zrezaného ihlana 
 
 

(51) E04B 1/00, G05D 15/00, G01L 1/00 
(11) 288882 
(21) 50084-2018 
(22) 21.12.2018 
(40) 1.7.2020 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Kmeť Stanislav, prof. Ing., CSc., Košice, SK; 
(54) Adaptívny tensegrity oblúk s akčnými prvkami vytvore-

ný z modulov v tvare dvojitých ihlanov 
 
 

(51) F04B 1/00, F04B 9/00, F04B 17/00 
(11) 288877 
(21) 100-2019 
(22) 2.9.2019 
(40) 10.3.2021 
(73) Nemeš Pavol, Šurany, SK; 
(72) Nemeš Pavol, Šurany, SK; 
(74) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Brati-

slava, SK; 
(54) Vibračný kompresor 

 
 

(51) F16D 3/00 
(11) 288875 
(21) 78-2017 
(22) 7.8.2017 
(40) 1.3.2019 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Kaššay Peter, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Grega Robert, 

doc. Ing., PhD., Veľký Folkmar, SK; 
(54) Pneumatická pružná hriadeľová tangenciálna spojka  

s osovo deformovanými elementmi 
 
 

(51) F16D 3/00 
(11) 288878 
(21) 72-2017 
(22) 1.8.2017 
(40) 4.2.2019 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Urbanský Matej, Ing., PhD., Košice, SK; 
(54) Pneumatická pružná hriadeľová bubnová spojka 
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(51) F16D 3/00 
(11) 288879 
(21) 73-2017 
(22) 1.8.2017 
(40) 4.2.2019 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Urbanský Matej, Ing., PhD., Košice, SK; 
(54) Pneumatická pružná reťazcová hriadeľová spojka 

 
 

(51) G01K 17/00, G01N 25/00 
(11) 288880 
(21) 55-2017 
(22) 23.6.2017 
(40) 8.1.2019 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Martinka Jozef, doc. Ing., PhD., Železná Breznica, SK; 
(54) Magnetický kalorimeter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) G06K 19/00, H01Q 1/00 
(11) 288874 
(21) 50014-2009 
(22) 12.3.2009 
(40) 7.10.2010 
(73) SMK CORPORATION, Tokyo, JP; 
(72) Florek Miroslav, Ing., Bratislava, SK; Masaryk Michal, Ing., 

PhD., Bratislava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Vyberateľná karta na bezkontaktnú komunikáciu, po-

užitie a spôsob výroby 
 
 

(51) G06Q 30/00, A61B 5/00 
(11) 288872 
(21) 50036-2015 
(22) 15.7.2015 
(40) 2.2.2017 
(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, SK; 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, SK; 
(72) Berčík Jakub, Ing., PhD., Brezno, SK; Bajús Ján, Ing., Po-

lomka, SK; Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD., Nitra, SK; 
Horská Elena, prof. Ing., Dr., Nitra, SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob získavania a/alebo spracovania neuromarketin-

gových dát, systém na jeho uskutočnenie 
 
 

 

 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A01C  1/00  288871 
B01F  7/00  288873 
B24B 21/00  288883 
C08J  5/00  288876 

E04B  1/00  288882 
E04B  1/00  288881 
F04B  1/00  288877 
F16D  3/00  288875 

F16D  3/00  288878 
F16D  3/00  288879 
G01K 17/00  288880 
G06K 19/00  288874 

G06Q 30/00  288872 
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FA9A Zastavené konania o patentových prihláškach na žiadosť prihlasovateľa 
 
 
(21) 
 
56-2017 
 
 
 
 
 
FC9A Zamietnuté patentové prihlášky 
 
 
(21) 
 
  7-2017 
98-2017 
 
 
 
 
 
FD9A Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku 
 
 
(21) 
 
50077-2017 
 
 
 
 
 
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
286199 14.11.2020 
286793 07.11.2020 
286801 06.11.2020 

286934 07.11.2020 
286957 23.11.2020 
 

287109 09.11.2020 
287885 07.11.2020 
 

288254 26.11.2020 
288704 22.11.2020 

 
 
 
 
 
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na patenty 
 
 

(11) 278312 
(21) 103-94 
(73) TALCO SLOVAKIA s.r.o., Banská Bystrica, SK; VARS 

Slovakia, s. r. o., Banská Bystrica, SK; BEST - Computer 
Systems s.r.o., Trnava, SK; Autoservis FALKO, s.r.o., 
Banská Bystrica, SK; Ján Zeman - Autoservis, Banská Bys-
trica, SK; PLATON, s. r. o., Banská Bystrica, SK; Ing. Ivan 
Kovanda, ECCO FATTO, Banská Bystrica, SK; Benkov-
ský Leo, Trnava, SK; TANO CONTO, s. r. o., Banská Bys-
trica, SK; Kovanda Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; TA-
NOARCH, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 

 Nadobúdateľ: 
 REAL TRADE Prešov, s.r.o., Prešov, SK; 
 Typ licencie: nevýlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 4.8.2009 
 Dátum zápisu do registra: 2.7.2021 
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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 prihlášok 
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 37209 F16D 55/00 
E 37210 B22D 17/00 
E 37211 B60S  1/00 
E 37212 C07K 16/00 
E 37213 A61M 11/00 
E 37214 A01K 67/00 
E 37215 C07K 14/00 
E 37216 A61P 35/00 
E 37217 B22C  9/00 
E 37218 C12N  5/00 
E 37219 C12N  7/00 
E 37220 A61K 39/00 
E 37221 B01J 29/00 
E 37222 E05B 19/00 
E 37223 A61K 31/00 
E 37224 A61P 35/00 
E 37225 G06K 19/00 
E 37226 A61K  9/00 
E 37227 A61F  2/00 
E 37228 A61K  9/00 
E 37229 C07C 237/00 
E 37230 A24F 40/00 

E 37231 H04N 19/00 
E 37232 B29D 99/00 
E 37233 A01K 67/00 
E 37234 G21C  3/00 
E 37235 A01K  1/00 
E 37236 H04N 19/00 
E 37237 C07D 405/00 
E 37238 C12N 15/00 
E 37239 C07D 401/00 
E 37240 C07D 401/00 
E 37241 A61P 43/00 
E 37242 C07C 51/00 
E 37243 E04B  1/00 
E 37244 C12N 15/00 
E 37245 H01R 13/00 
E 37246 B23C  3/00 
E 37247 F27B 19/00 
E 37248 B23K 11/00 
E 37249 C07F 13/00 
E 37250 C07D 405/00 
E 37251 A47J 31/00 
E 37252 C07D 413/00 

E 37253 A43B  7/00 
E 37254 C07D 413/00 
E 37255 C12N 15/00 
E 37256 H03M 13/00 
E 37257 H03M 13/00 
E 37258 C08L 23/00 
E 37259 C07K 16/00 
E 37260 A24D  1/00 
E 37261 E05D  7/00 
E 37262 A24F 40/00 
E 37263 C07K 16/00 
E 37264 C07K  7/00 
E 37265 B22D 41/00 
E 37266 C10M 173/00 
E 37267 C07D 495/00 
E 37268 C09D 135/00 
E 37269 F01N  3/00 
E 37270 H04N  1/00 
E 37271 A61K 38/00 
E 37272 F26B  3/00 
E 37273 F16B 23/00 
E 37274 C07K 14/00 

E 37275 C21C  1/00 
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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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(22) 4.6.2021 
(68) EP 2 929 031 
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 Udelené dodatkové ochranné osvedčenia 
 
 
 Vo Vestníku ÚPV SR č. 12/2021 (23. 6. 2021) v kapitole Udelené dodatkové ochranné osvedčenia (str. 42) úrad nezverejnil bibliografic-
ké údaje udeleného dodatkového ochranného osvedčenia č. 382 (PDO 13-2018). 
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 Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 

v udelených dodatkových ochranných osvedčeniach 
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(95) Enkorafenib alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli 

alebo solváty 
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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) 
 
  36-2020 B24B 41/00 
  39-2020 B24B 45/00 
  65-2020 B23B 31/00 
213-2020 B23K 11/00 
218-2020 E02B  9/00 

     228-2020 H02M  3/00 
50120-2020 G01N 25/00 
50121-2020 G01N  5/00 
      23-2021 A62B  7/00 
      29-2021 B25J  9/00 

      33-2021 B25J  5/00 
      40-2021 B61F 13/00 
      44-2021 H02S 40/00 
      59-2021 B23K  9/00 
50011-2021 A63J 19/00 

50022-2021 F23L 17/00 
50024-2021 C08J 11/00 

 
 
 

(51) A62B 7/00, A41D 13/00, A62B 18/00, A62B 9/00 
(21) 23-2021 
(22) 23.2.2021 
(71) Sokira Radoslav, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Sokira Radoslav, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Ochranná dýchacia pomôcka 
(57) Ochranná dýchacia pomôcka s upínacími prvkami a nosovou 

svorkou pozostáva z tela (1) tvoreného filtračným materiá-
lom a aspoň jedného jednosmerného nádychového ventilu 
(2) na prepustenie vdychovaného vzduchu, umiestneného  
v tele (1) ochrannej dýchacej pomôcky. 

 

  
 
 

(51) A63J 19/00 
(21) 50011-2021 
(22) 12.2.2021 
(71) Hadač Pavol, Selce, SK; 
(72) Hadač Pavol, Selce, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Markoffice, Banská Bystrica, SK; 
(54) Skladacie bábkové divadlo 
(57) Skladacie bábkové divadlo pozostáva z čela (1), na ktorom 

je v spodnej časti upevnený spodný rám (7) a na ktorom je 
sklopne upevnené javisko (2), v hornej časti čela (1) je 
upevnený horný rám (4), na oboch koncoch horného rámu 
(4) sú otočne upevnené horné ramená (5) a na oboch kon-
coch spodného rámu (7) sú upevnené spodné ramená (6), 
pričom horné ramená (5) a spodné ramená (6) sú navzájom 
spojené stojkami (9), na horných ramenách (5) a spodných 
ramenách (6) sú upevnené držiaky (10) na bočné kulisy (8) 
a/alebo elektronické zobrazovacie prostriedky (8´), zadná 
hrana javiska (2) je prispôsobená na uloženie aspoň jedného 
elektronického zobrazovacieho zariadenia (11), pričom sú-
časťou elektronických zobrazovacích prostriedkov (8´, 11) je 
softvér na prehrávanie obrazu a zvuku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) B23B 31/00, G01B 11/00, G12B 9/00 
(21) 65-2020 
(22) 24.4.2020 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Buranský Ivan, Ing., PhD., Trnava, SK; Pätoprstý Boris, 

Ing., Vinosady, SK; Vozár Marek, Ing., Biely Kostol, SK; 
(54) Prípravok na upínanie rotačných rezných nástrojov pri 

optickom 3D skenovaní 
(57) Prípravok na upínanie rotačných rezných nástrojov pri op-

tickom 3D skenovaní pozostáva z upínacej časti (1) s troma 
čeľusťami (3) na upnutie rotačného rezného nástroja (2), pri-
čom na upínacej časti (1) je ukotvená vodiaca tyč (4) šesťu-
holníkového prierezu so stupnicou. Na vodiacej tyči (4) je 
prestaviteľne samosvorným trecím spojom s aretačnou 
skrutkou (6) prichytený vymeniteľný rámik (5). Vymeniteľ-
ný rámik (5) je šesťramenný uzavretého tvaru s vodorovnou 
odrazovou plochou (9), šikmou odrazovou plochou (10)  
a zvislou odrazovou plochou (11), pričom jedno rameno rá-
mika (5) má výstupok a šestuholníkový otvor (7) so štrbinou 
a dierou (8) so závitom na aretačnú skrutku (6). 
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(51) B23K 9/00 
(21) 59-2021 
(22) 5.5.2021 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Bárta Jozef, Ing., PhD., Trnava, SK; 
(54) Prípravok na vedenie ochrannej atmosféry na koreň zvaru 

pri zváraní tupých zvarov 
(57) Prípravok na vedenie ochrannej atmosféry na koreň zvaru 

pri zváraní tupých zvarov pozostáva zo základovej dosky 
(1), v ktorej stredovej časti je drážka (2), v ktorej je umies-
tnená vymeniteľná podložka (3) a vymeniteľná rúrka (4). 
Rúrka (4) má sústavu otvorov (5) slúžiacich na rozvod 
ochranného plynu pod miesto zvárania. Na základovú dosku 
(1) je pomocou skrutiek (6) prichytený nábehový plech (7)  
a koncový pridržiavač (8) rúrky (4). Rúrka (4) je z jednej 
strany ukončená rýchlospojkou (9) a z druhej strany je fixne 
uzavretá. Základová doska (1) je prekrytá zváranými plech-
mi (10) a pridržiavačmi (11) zváraných plechov (10). 

 

  
 
 

(51) B23K 11/00, B23K 37/00 
(21) 213-2020 
(22) 1.12.2020 
(71) MATADOR Automotive Vráble, a.s., Vráble, SK; 
(72) Durdík Roman, Ing., Topoľčianky, SK; Palacka Marián, Ing., 

Bánov pri Nových Zámkoch, SK; Hlava Tomáš, Ing., PhD., 
Kozárovce, SK; Cmorej Tomáš, Ing., PhD., Spišské Podhra-
die, SK; 

(54) Elektróda a držiak elektródy na výstupkové odporové 
zváranie s kontrolou orientácie matice v procese 

(57) Elektróda a držiak elektródy na výstupkové odporové zvára-
nie s kontrolou orientácie matice v procese sa vyznačuje 
tým, že do držiaka elektródy (3) je privádzaný vzduch pro-
stredníctvom hadice (1) cez spojku (2), ktorý následne prúdi 
do inovatívnej hornej elektródy (4). Horná elektróda je vy-
hotovená s otvormi, čo zabezpečí v prípade nesprávnej 
orientácie matice (6) pokles tlaku v okruhu vzduchu, preru-
šenie procesu zvárania a súčasne detekciu poklesu vzduchu 
cez spojku (10), hadicu (9) signalizačnou jednotkou (11).  
V prípade nesprávnej orientácie matice nedochádza k priva-
reniu matice (6) k dielcu (5) osadeného na polohovacom ko-
líku (8) spodnej priechodnej elektródy (7). Ak je matica orien-
tovaná korektne, proces prebieha v štandardnom režime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) B24B 41/00, B24B 45/00, F16F 15/00 
(21) 36-2020 
(22) 25.3.2020 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Buranský Ivan, Ing., PhD., Trnava, SK; Vopát Tomáš, Ing., 

PhD., Trnava, SK; Buranská Eva, Ing., PhD., Trnava, SK; 
(54) Prírubový tŕň na upínanie brúsnych kotúčov na piezoe-

lektrický rotačný dynamometer 
(57) Prírubový tŕň na upínanie brúsnych kotúčov na piezoelek-

trický rotačný dynamometer pozostáva z prírubovej upínacej 
časti (1) s polohovacím kolíkom (8) k upnutiu na rotačný 
dynamometer, pričom prírubová upínacia časť (1) má cen-
trálny otvor s toleranciou K5, do ktorého je naskrutkovaný 
vyvažovací segment (5) s centrálnym otvorom, do ktorého je 
naskrutkované valcové teleso (7) tŕňa. Vyvažovací segment 
(5) má radiálne aspoň štyri vyvažovacie otvory s vyvažova-
cími skrutkami (4). Valcové teleso (7) tŕňa je ukončené závi-
tom (3) a maticou (2), ktorá má poistnú skrutku (6). 

 

  
 
 

(51) B24B 45/00, B24B 41/00, F16F 15/00 
(21) 39-2020 
(22) 26.3.2020 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Buranský Ivan, Ing., PhD., Trnava, SK; Vopát Tomáš, Ing., 

PhD., Trnava, SK; Buranská Eva, Ing., PhD., Trnava, SK; 
(54) Presný valcový tŕň na upínanie brúsnych kotúčov do klieš-

tiny piezoelektrického rotačného dynamometra 
(57) Presný valcový tŕň na upínanie brúsnych kotúčov do kliešti-

ny piezoelektrického rotačného dynamometra pozostáva  
z upínacej časti (1) na upnutie do klieštiny rotačného dyna-
mometra a z násuvnej časti (7) na nasunutie brúsneho kotúča 
a vymedzovacích krúžkov, medzi ktorými je umiestnený vy-
važovací segment (5). Vyvažovací segment (5) má štyri ale-
bo šesť radiálnych otvorov (4) na vyvažovacie skrutky s roz-
dielnymi hmotnosťami. Násuvná časť (7) je ukončená závi-
tom (3) a maticou (2), v ktorej je zaskrutkovaná radiálna po-
istná skrutka (6). 
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(51) B25J 5/00, B62D 61/00 
(21) 33-2021 
(22) 25.3.2021 
(71) Škoda Dušan, Ing., Zvolen, SK; 
(72) Škoda Dušan, Ing., Zvolen, SK; 
(54) Modulárny základný nosič robotického autonómneho 

zariadenia 
(57) Modulárny základný nosič robotického autonómneho zaria-

denia pozostáva najmenej z jedného modulu tvoreného naj-
menej štyrmi nezávislými pohonnými časťami (3) s otočne 
upevnenými kolesami (4), pričom nezávislé pohonné časti 
(3) sú spojené rozoberateľným spojom (5) aspoň s dvomi 
priečnymi nosníkmi (2) a aspoň dvomi pozdĺžnymi nosník-
mi (1) na umiestnenie a rozoberateľné pripevnenie prvkov 
robotického autonómneho zariadenia, pričom pomocou po-
zdĺžnych nosníkov (1) a/alebo priečnych nosníkov (2) sú ro-
zoberateľným spojom (5) pripevnené ďalšie nezávislé po-
honné časti (3) na zväčšenie šírky, resp. dĺžky nosiča a po-
zdĺžne nosníky (1), priečne nosníky (2) a nezávislé pohonné 
časti (3) sú vybavené prírubami (6) na vytvorenie rozobera-
teľných spojov (5) a rozoberateľného pripevnenia prvkov 
robotického autonómneho zariadenia. 

 

  
 
 

(51) B25J 9/00, B25J 13/00, G01N 29/00 
(21) 29-2021 
(22) 3.3.2021 
(71) VÚEZ, a.s., Levice, SK; Slovenská technická univerzita  

v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Kovaríková Zuzana, Ing., Nová Baňa, SK; Porubský Martin, 

Ing., PhD., Vráble, SK; Nagy František, Ing., Želiezovce, 
SK; Labát Dušan, Ing., Levice, SK; Bachorík Oliver, Ing., 
Levice, SK; Duchoň František, prof. Ing., PhD., Hlohovec, 
SK; Babinec Andrej, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; Cho-
vanec Ľuboš, Ing., PhD., Bratislava, SK; Štalmachová Eva, 
Bc., Žilina, SK; Dekan Martin, Ing., PhD., Bratislava, SK; 

(54) Systém inteligentnej robotickej ultrazvukovej diagnostiky 
 

(57) Technické riešenie je určené na klasifikáciu vnútorných de-
fektov objektov rôznych typov a tvarov robotickou ultrazvu-
kovou metódou. Systém inteligentnej robotickej ultrazvuko-
vej diagnostiky obsahuje sklad (12) vstupných objektov, 
sklad (13) kvalitných objektov a sklad (14) nekvalitných ob-
jektov umiestnených v blízkosti diagnostickej nádrže (8), 
ako aj subsystém (1) robotického polohovania ultrazvukovej 
sondy (15). Ultrazvuková sonda (15) je upevnená na robo-
tickom manipulátore a digitálnou komunikáciou spojená so 
subsystémom (5) automatizovanej ultrazvukovej diagnosti-
ky, ktorý je spojený so subsystémom (6) automatizovanej 
identifikácie defektov, ako aj s centrálnym riadiacim subsys-
témom (7), ktorý je tiež dátovo prepojený so subsystémom 
(2) rotačného polohovania diagnostikovaného objektu inšta-
lovaným v diagnostickej nádrži (8), so subsystémom (4) ro-
botického polohovania diagnostikovaného objektu, a so sub-
systémom (3) automatizovaného spätnoväzbového riadenia 
vzdialenosti roboticky polohovanej ultrazvukovej sondy  
v kvapalnom prostredí. K spätnoväzobnému riadeniu polohy 
ultrazvukovej sondy (15) poskytujú údaje prvý laserový 
snímač (9) vzdialenosti, druhý laserový snímač (10) vzdia-
lenosti a tretí laserový snímač (11) vzdialenosti. 

 

  
 

 
(51) B61F 13/00, B61D 15/00 
(21) 40-2021 
(22) 6.4.2021 
(71) Hrnčiarik Jaroslav, Bolešov, SK; 
(72) Hrnčiarik Jaroslav, Bolešov, SK; 
(54) Jednokoľajnicové motorové osobné vozidlo 
(57) Jednokoľajnicové osobné motorové vozidlo na prepravu 

osôb po jednej koľajnici je poháňané motorom (10), pričom 
na podvozok (11) sú upevnené kolesá (12) s plochým pláš-
ťom, otočné ramená (3) s rolnami (4), držadlá (9) a výkyvná 
spojka (5) so sedlom (8). 
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(51) C08J 11/00, C10G 1/00, C10B 53/00, B29B 17/00 
(21) 50024-2021 
(22) 24.3.2021 
(71) Jankovič Mário, Žilina, SK; 
(72) Demchuk Oleksandr, Ing., Postoloprty, CZ; 
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Zariadenie na výrobu uhľovodíkov vo forme kvapaliny 

metódou termickej dekompozície a reformingu polymér-
nych surovín 

(57) Opísané je zariadenie na dekompozíciu a reforming poly-
mérnych surovín, ktoré je tvorené prípravnou komorou (2), 
reaktorom (3), rektifikačným blokom (4) s regulovateľným 
teplotným režimom, chladiacou vežou (5) a rozdeľovacou 
nádržou (6) vybavenou odvodom plynnej frakcie a kvapalnej 
frakcie. Reaktor (3) obsahuje vstupnú zónu, ktorá zároveň 
slúži ako zóna molekulárnej deštrukcie a vyplyňovania, zónu 
reformingu a zónu prechodu do rektifikačného bloku. Aspoň 
zóna molekulárnej deštrukcie je vybavená systémom (7) 
ohrevu. Celý reaktor (3) je vnútri pozdĺž celej svojej pozdĺž-
nej osi vybavený špirálovým dopravníkom na dopravu 
tuhých zvyškov zo zóny molekulárnej deštrukcie do pripoje-
ného chladeného dopravníkového systému (8). 

 

  
 
 

(51) E02B 9/00, F03B 17/00 
(21) 218-2020 
(22) 3.12.2020 
(71) Majer Tichomír, Ing., Žilina, SK; 
(72) Majer Tichomír, Ing., Žilina, SK; 
(54) MVE na princípe kmitavého pohybu 
(57) MVE – na princípe kmitavého pohybu funguje ako chvosto-

vá plutva ryby, nie ako hnací nástroj, ale ako hnaný nástroj. 
Množstvo lamiel (3) zvisle usporiadaných v rade za sebou 
ako rybie chvosty vplyvom vodného prúdu kmitajú na ča-
poch (4) lamely v úložisku (2) lamiel na ramene (1). Rame-
no (1) vo vodnom prúde navyše kmitá aj po obvodovej 
kružnici ramena (1). V úložisku (2) lamiel sú exentricky ulo-
žené lamely (3) v čapoch (4) lamely, kde silou prúdu v jed-
notlivých úvratoch ramena (1) tieto lamely (3) samočinne 
prekmitávajú medzi zarážkami (5) cyklicky na jednu či dru-
hú stranu a vzniknutá bočná sila prekmitne rameno (1) do 
opačného úvratu. Vodný prúd vodí rameno (1) medzi úvrat-
mi a cez mechanizmus (6) mení kmitavý pohyb ramena (1) 
na rotáciu alternátora (7). Radiálna sila na ramene (1) vytvá-
ra moment zotrvačnosti. Lamely (3) v úložisku (2) lamiel sa 
s ramenom (1) natáčajú a pohybujú vo vodnom prúde kolmo 
na tok. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) F23L 17/00, F23J 13/00, E04D 13/00, E04F 17/00 
(21) 50022-2021 
(22) 22.3.2021 
(67) 50012-2021 
(71) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(72) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Usporiadanie komína v streche 
(57) Komín je opakovateľne vztýčiteľný a zasunuteľný pod úro-

veň strechy, pričom strecha je plochá alebo sedlová, komín 
má pod úrovňou strešnej krytiny (6) pevnú časť (1) a obsa-
huje aj teleskopickú časť (2), pričom pevná časť (1) a teles-
kopická časť (2) sú spojené s pohonom na vysúvanie a zasú-
vanie teleskopickej časti (2), v krytine (6) nad pevnou čas-
ťou (1) je vyhotovený otvor s poklopom (7), pričom pohyb 
teleskopickej časti (2) je synchronizovaný s pohybom po-
klopu (7). Alternatívne je komín opakovateľne vztýčiteľný  
a sklápateľný pod úroveň strechy, pričom strecha je plochá 
alebo sedlová, komín má pod úrovňou strešnej krytiny (6) 
pevnú časť (1) a obsahuje aj sklápateľnú časť (2´), pričom 
pevná časť (1) a sklápateľná časť (2´) sú spojené s mecha-
nickými prostriedkami s pohonom na sklápanie sklápateľnej 
časti (2´), v krytine (6) nad pevnou časťou (1) je vyhotovený 
otvor s poklopom (7), pričom pohyb sklápateľnej časti (2´) 
je synchronizovaný s pohybom poklopu (7), sklápateľná 
časť (2´) je uložená pod úrovňou strechy v tepelne izolova-
nom lôžku a poklop (7) je otvárateľný pozdĺž najkratšej hra-
ny otvoru. 
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(51) G01N 5/00, G01N 25/00 
(21) 50121-2020 
(22) 20.11.2020 
(71) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK; 
(72) Zachar Martin, Ing., PhD., Zvolen, SK; Kačíková Danica, prof. 

RNDr., PhD., MSc., Zvolen, SK; Majlingová Andrea, doc. 
Ing., PhD., Zvolen, SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob merania rýchlosti odhorievania a rýchlosti zu-

hoľnatenia polymérov s iniciáciou plameňom a systém 
na jeho vykonávanie 

(57) Opísaný je spôsob merania rýchlosti odhorievania a rýchlosti 
zuhoľnatenia polymérov s iniciáciou plameňom, kedy sa na 
skúšobnú vzorku (10) z polymérneho materiálu, umiestnenú 
v držiaku (3), pôsobí sálavým infražiarením, pričom sa po-
mocou digitálnej váhy (2) priebežne meria a zaznamenáva 
zmena hmotnosti skúšobnej vzorky (10). 

 

  
 
 

(51) G01N 25/00, G01N 5/00 
(21) 50120-2020 
(22) 20.11.2020 
(71) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK; 
(72) Zachar Martin, Ing., PhD., Zvolen, SK; Kačíková Danica, 

prof. RNDr., PhD., MSc., Zvolen, SK; Majlingová Andrea, 
doc. Ing., PhD., Zvolen, SK; 

(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob merania rýchlosti odhorievania a rýchlosti zu-

hoľnatenia polymérov s iniciáciou elektrickou iskrou  
a systém na jeho vykonávanie 

(57) Opísaný je spôsob merania rýchlosti odhorievania a rýchlos-
ti zuhoľnatenia polymérov s iniciáciou elektrickou iskrou, 
kedy sa na skúšobnú vzorku (10) z polymérneho materiálu, 
umiestnenú v držiaku (3), pôsobí sálavým infražiarením, pri-
čom sa pomocou digitálnej váhy (2) priebežne meria a za-
znamenáva zmena hmotnosti skúšobnej vzorky (10). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) H02M 3/00 
(21) 228-2020 
(22) 15.12.2020 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník-Drienové, SK; Fri-

valdský Michal, doc. Ing., PhD., Horný Hričov, SK; Kaščák 
Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; Morgoš Ján, Ing., PhD., 
Turany, SK; 

(54) Zapojenie modulárneho meniča s riadením napätí na vý-
stupných kondenzátoroch 

(57) Zapojenie modulárneho meniča s riadením napätí na výstup-
ných kondenzátoroch pozostáva z modulárneho systému (1) 
meničov tvoreného minimálne dvoma parciálnymi meničmi 
(2), výstupu (4), riadiaceho systému (5) tvoreného napäťo-
vými regulátormi (6) parciálnych častí, prúdovými regulá-
tormi (7) parciálnych častí, modulátormi (8) parciálnych čas-
tí a bloku (3) žiadanej hodnoty. Zapojenie modulárneho me-
niča s riadením napätí na výstupných kondenzátoroch umož-
ňuje riadiť každý jeden menič modulárneho systému samo-
statne, takže je možné použiť rôzne typy meničov, ale aj rôz-
ne zdroje energie a taktiež umožňuje obojsmerný tok elek-
trickej energie. 

 

  
 
 

(51) H02S 40/00 
(21) 44-2021 
(22) 7.4.2021 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Morgoš Ján, Ing., PhD., Turany, SK; Hrudkay Karol, Ing., 

PhD., Žilina, SK; Klčo Peter, Ing., PhD., Žilina, SK; Praže-
nica Michal, Ing., PhD., Plevník-Drienové, SK; 

(54) Fotovoltický systém s využitím estimátora maximálne-
ho výkonu 

(57) Fotovoltický systém s riadením pomocou estimátora maxi-
málneho výkonu pozostáva z výkonovej časti (1), riadiacej 
časti (2) a ochrannej časti (3). Cieľom tohto zapojenia je ma-
ximalizácia využitia výkonu fotovoltických panelov (4). Je-
dinečnosť riešenia spočíva v použití MPP estimátora (8), 
ktorého výstup je riadiacou veličinou na reguláciu systému. 
Výhodou použitia MPP estimátora (8) je jeho jednoduchá 
implementácia a schopnosť rýchlo reagovať na dynamické 
zmeny svetelných podmienok. 
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(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A62B  7/00        23-2021 
A63J 19/00  50011-2021 
B23B 31/00        65-2020 
B23K  9/00        59-2021 
B23K 11/00      213-2020 

B24B 41/00  36-2020 
B24B 45/00  39-2020 
B25J  5/00  33-2021 
B25J  9/00  29-2021 
B61F 13/00  40-2021 

C08J 11/00  50024-2021 
E02B  9/00      218-2020 
F23L 17/00  50022-2021 
G01N  5/00  50121-2020 
G01N 25/00  50120-2020 

H02M  3/00  228-2020 
H02S 40/00    44-2021 

 
 
 
 
 
 
FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
9218 B61G  9/00 
9219 B61G  9/00 
9220 B61G  9/00 
9221 A63B 22/00 
9222 F16H 49/00 
9223 A63C 19/00 

9224 F16H 49/00 
9225 F16H 49/00 
9226 B64D 17/00 
9227 A61F  7/00 
9228 A01N 65/00 
9229 C25D 11/00 

9230 B32B  1/00 
9231 A01G  9/00 
9232 A61M 16/00 
9233 B65B 27/00 
9234 B60R 25/00 
9235 B65D  6/00 

9236 E04F 15/00 
9237 B62D 65/00 
9238 E04F 15/00 

 
 

(51) A01G 9/00 
(11) 9231 
(21) 50001-2021 
(22) 8.1.2021 
(45) 14.7.2021 
(47) 21.6.2021 
(73) Horinka Miloš, Ing., Prievidza, SK; 
(72) Horinka Miloš, Ing., Prievidza, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Stojan na pestovanie rastlín 

 
 

(51) A01N 65/00, A23L 33/00, A23K 20/00 
(11) 9228 
(21) 209-2020 
(22) 25.11.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 16.6.2021 
 

(73) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK; 
(72) Teren Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK; 
(54) Bylinné prípravky 

 
 

(51) A61F 7/00, A41F 9/00, A41D 13/00, H05B 3/00, H05B 1/00 
(11) 9227 
(21) 178-2020 
(22) 16.10.2020 
(31) u 2020 01921 
(32) 19.3.2020 
(33) UA 
(45) 14.7.2021 
(47) 16.6.2021 
(73) Serhiiovych Kokotov Illia, Kyjev, UA; 
(72) Serhiiovych Kokotov Illia, Kyjev, UA; 
(74) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
(54) Nezávislý systém lokálneho ohrevu 
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(51) A61M 16/00 
(11) 9232 
(21) 50075-2020 
(22) 29.7.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 22.6.2021 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Živčák Jozef, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD., MPH, Prešov, 

SK; Virgala Ivan, doc. Ing., PhD., Košice, SK; Tuleja Peter, 
Ing., PhD., Prešov, SK; Sukop Marek, doc. Ing., PhD., Bu-
dimír, SK; Marcinko Peter, Ing., Košice, SK; Kelemen Mi-
chal, prof. Ing., PhD., Košická Polianka, SK; Prada Erik, Ing., 
PhD., Košice, SK; Miková Ľubica, doc. Ing., PhD., Košice, 
SK; Varga Martin, Ing., Košice, SK; Semjon Ján, doc. Ing., 
PhD., Košice, SK; Jánoš Rudolf, doc. Ing., PhD., Košice, SK; 

(54) Zariadenie na núdzovú umelú pľúcnu ventiláciu 
 
 

(51) A63B 22/00, A63B 24/00, A63B 69/00, A61B 5/00, 
 G16H 20/00, G01L 3/00 
(11) 9221 
(21) 32-2020 
(22) 20.3.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 15.6.2021 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 

SK; 
(72) Murgaš Ján, prof. Ing., PhD., Borinka, SK; Ernek Martin, 

Ing., PhD., Bratislava, SK; 
(54) Inteligentný robotický kompenzátor glukózy 

 
 

(51) A63C 19/00, A63B 71/00, E01C 13/00 
(11) 9223 
(21) 144-2020 
(22) 17.8.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 15.6.2021 
(73) Matis Juraj, Dr., Bratislava, SK; 
(72) Matis Juraj, Dr., Bratislava, SK; 
(74) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Univerzálne ihrisko 

 
 

(51) B32B 1/00, F16L 9/00, B32B 7/00, B32B 15/00 
(11) 9230 
(21) 220-2020 
(22) 4.12.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 21.6.2021 
(73) Baláž Marian, Ing., Ružomberok, SK; 
(72) Baláž Marian, Ing., Ružomberok, SK; 
(54) Polybuténová rúrka s termochromickou vrstvou pre 

vykurovacie systémy 
 
 

(51) B60R 25/00, B62H 5/00 
(11) 9234 
(21) 196-2020 
(22) 12.11.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 22.6.2021 
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK; 
(72) Pivarčiová Elena, prof. Mgr., PhD., Zvolen, SK; Marko Ma-

rek, Ing., Kremnica, SK; 
(54) Zabezpečovacie zariadenie na ochranu majetku pred 

krádežou na jednostopové dopravné prostriedky 
 
 
 

 
(51) B61G 9/00 
(11) 9218 
(21) 201-2020 
(22) 16.11.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 11.6.2021 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 

SK; TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad, SK; 
(72) Ondruška Juraj, Ing., PhD., Bratislava, SK; Šooš Ľubomír, 

Dr.h.c. prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Bábics Jozef, Ing., 
Holice, SK; Bošanský Miroslav, prof. Ing., CSc., Bratislava, 
SK; Protasov Roman, Mgr. Ing., Charkov, UA; 

(54) Lineárne flexibilný sféricky pružný kĺb a ťahovo-tlačná 
tyč 

 
 

(51) B61G 9/00 
(11) 9219 
(21) 202-2020 
(22) 16.11.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 11.6.2021 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 

SK; TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad, SK; 
(72) Ondruška Juraj, Ing., PhD., Bratislava, SK; Šooš Ľubomír, 

Dr.h.c. prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Bábics Jozef, Ing., 
Holice, SK; Bošanský Miroslav, prof. Ing., CSc., Bratislava, 
SK; Protasov Roman, Mgr. Ing., Charkov, UA; 

(54) Lineárne flexibilný tvarový kĺb a ťahovo-tlačná tyč 
 
 

(51) B61G 9/00 
(11) 9220 
(21) 203-2020 
(22) 16.11.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 11.6.2021 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 

SK; TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad, SK; 
(72) Ondruška Juraj, Ing., PhD., Bratislava, SK; Šooš Ľubomír, 

Dr.h.c. prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Bábics Jozef, Ing., 
Holice, SK; Bošanský Miroslav, prof. Ing., CSc., Bratislava, 
SK; Protasov Roman, Mgr. Ing., Charkov, UA; 

(54) Ťahovo-tlačná tyč s poistným deformačným kĺbom 
 
 

(51) B62D 65/00, B60J 1/00, B25J 11/00 
(11) 9237 
(21) 187-2020 
(22) 29.10.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 25.6.2021 
(73) Volkswagen Slovakia, a. s., Bratislava, SK; 
(72) Kozar Andrej, Bratislava, SK; 
(74) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Montážny prípravok na stanovenie presnej pozície za-

dného okna automobilov počas montáže 
 
 

(51) B64D 17/00, B26D 5/00 
(11) 9226 
(21) 50028-2020 
(22) 27.3.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 15.6.2021 
(67) 50018-2020 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Kaľavský Peter, Ing., PhD., Malá Vieska, SK; Kelemen Mi-

roslav, Dr. h. c. prof. Ing., DrSc., Košice, SK; Rozenberg 
Róbert, Ing., PhD., Košice, SK; Antoško Matej, Ing., PhD., 
Ing. Paed. IGIP, Vranov nad Topľou, SK; 

(54) Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padá-
ka na dne obalu 
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(51) B65B 27/00, A47G 29/00 
(11) 9233 
(21) 193-2020 
(22) 5.11.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 22.6.2021 
(73) Zangl Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(72) Zangl Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Skrinka na zber a viazanie papiera 

 
 

(51) B65D 6/00, B65D 5/00 
(11) 9235 
(21) 211-2020 
(22) 26.11.2020 
(31) CZ2019-36945 U 
(32) 1.12.2019 
(33) CZ 
(45) 14.7.2021 
(47) 24.6.2021 
(73) Patočka Michal, Ing., Liberec, CZ; 
(72) Patočka Michal, Ing., Liberec, CZ; 
(74) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Skladací prepravný box 

 
 

(51) C25D 11/00 
(11) 9229 
(21) 214-2020 
(22) 1.12.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 18.6.2021 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Kajánek Daniel, Ing., PhD., Čadca, SK; Belány Pavol, 

Ing., PhD., Bobrovec, SK; Hadzima Branislav, prof. Ing., 
PhD., Žilina, SK; Pastorek Filip, Ing., PhD., Hvozdnica, SK; 
Dziková Juliána, Ing., PhD., Podvysoká, SK; Pastorková Ja-
na, Ing., Hvozdnica, SK; Jacková Martina, Ing., Žilina, SK; 

(54) Spôsob podpory jednosmernej plazmovej elektrolytic-
kej oxidácie horčíkových zliatin striedavým napätím 

 
 

(51) E04F 15/00 
(11) 9238 
(21) 146-2020 
(22) 21.8.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 25.6.2021 
(73) 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 

 

 
(51) E04F 15/00, C04B 18/00 
(11) 9236 
(21) 50038-2020 
(22) 23.4.2020 
(45) 14.7.2021 
(47) 25.6.2021 
(73) 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 

 
 

(51) F16H 49/00, H02K 7/00 
(11) 9222 
(21) 164-2019 
(22) 10.11.2019 
(45) 14.7.2021 
(47) 15.6.2021 
(73) Tkáč Peter, Ing., Košice, SK; 
(72) Tkáč Peter, Ing., Košice, SK; 
(54) Inteligentný generátor vĺn pre harmonické prevodovky 

typu Flat verzie Heavy duty 
 
 

(51) F16H 49/00, H02K 7/00 
(11) 9224 
(21) 160-2019 
(22) 3.11.2019 
(45) 14.7.2021 
(47) 15.6.2021 
(73) Tkáč Peter, Ing., Košice, SK; 
(72) Tkáč Peter, Ing., Košice, SK; 
(54) Inteligentný generátor vĺn pre harmonické prevodovky 

typu Hat 
 
 

(51) F16H 49/00, H02K 7/00 
(11) 9225 
(21) 167-2019 
(22) 12.11.2019 
(45) 14.7.2021 
(47) 15.6.2021 
(73) Tkáč Peter, Ing., Košice, SK; 
(72) Tkáč Peter, Ing., Košice, SK; 
(54) Inteligentný generátor vĺn pre harmonické prevodovky 

typu Flat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A01G  9/00  9231 
A01N 65/00  9228 
A61F  7/00  9227 
A61M 16/00  9232 
A63B 22/00  9221 
A63C 19/00  9223 

B32B  1/00  9230 
B60R 25/00  9234 
B61G  9/00  9220 
B61G  9/00  9218 
B61G  9/00  9219 
B62D 65/00  9237 

B64D 17/00  9226 
B65B 27/00  9233 
B65D  6/00  9235 
C25D 11/00  9229 
E04F 15/00  9238 
E04F 15/00  9236 

F16H 49/00  9222 
F16H 49/00  9224 
F16H 49/00  9225 
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MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
6065 03.06.2021 
6138 30.06.2021 
6139 15.06.2021 
6140 23.06.2021 
6159 27.06.2021 
6167 01.06.2021 
6249 04.01.2016 
6483 28.06.2016 

6520 14.06.2021 
6972 14.11.2020 
7047 12.11.2020 
7054 13.11.2020 
7194 20.11.2020 
7458 13.11.2020 
7753 15.11.2020 
7867 04.11.2020 

7877 14.11.2020 
7880 09.11.2020 
7895 29.11.2020 
7907 16.11.2020 
7912 10.11.2020 
7918 09.11.2020 
7971 24.11.2020 
8004 02.11.2020 

8005 24.11.2020 
8041 04.11.2020 
8067 08.11.2020 
8108 04.11.2020 
8109 24.11.2020 
8115 15.11.2020 
8134 28.11.2020 
8352 07.11.2020 

 
 
 
 
 
 
 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) 
 
7370 G16H 10/00 
8061 B67D  1/00 
8077 B61D 39/00 

8078 B23B 27/00 
8663 C08L  3/00 

 
 

(51) B23B 27/00 
(11) 8078 
(21) 50070-2017 
(22) 13.7.2017 
(73) HOFMEISTER s.r.o., Plzeň, CZ; 
(54) Ostrie v tvare klina s povrchovou mikroštruktúrou rez-

ného nástroja 
 
 

(51) B61D 39/00, B61D 17/00 
(11) 8077 
(21) 50060-2017 
(22) 28.6.2017 
(73) Tatravagónka a.s., Poprad, SK; 
(54) Mechanizmus na odklopenie strechy s jednostranným 

zvislým dovretím 
 
 

(51) B67D 1/00, G06Q 10/00 
(11) 8061 
(21) 129-2017 
(22) 29.5.2017 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(54) Systém na vzdialenú automatickú kontrolu kvality ča-

povaného piva 
 
 

(51) C08L 3/00, C08L 67/00, C08K 5/00, C08L 101/00 
(11) 8663 
(21) 215-2018 
(22) 13.9.2017 
(73) ENVIROCARE, s.r.o., Nitra 5, SK; PANARA, s.r.o., Nit-

ra, SK; 
(54) Biodegradovateľná polymérna zmes 

 
 

(51) G16H 10/00 
(11) 7370 
(21) 102-2014 
(22) 28.7.2014 
(73) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava, SK; 
(54) Systém na elektronický on-line prenos a zdieľanie zdra-

votných záznamov pacienta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11)
 
B23B 27/00  8078 
B61D 39/00  8077 
B67D  1/00  8061 

C08L  3/00  8663 
G16H 10/00  7370
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PD2K Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory (ukončenie zálohov) 
 
 

(11) 7403 
(21) 101-2015 
(73) ENERGO - AQUA a.s., Trenčín, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, SK;  
 Dátum zániku záložného práva: 19.2.2021 
 Dátum zápisu do registra: 22.6.2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TE2K Zmeny adries 
 
 

(11) 7258 
(21) 133-2014 
(72) Liubchenko Sergii, Nové Zámky, SK; 
(73) Liubchenko Sergii, Nové Zámky, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 9.7.2021 

 
 

(11) 8205 
(21) 50096-2017 
(72) Liubchenko Sergii, Nové Zámky, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 25.6.2021 

 
 

(11) 8215 
(21) 50097-2017 
(72) Liubchenko Sergii, Nové Zámky, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 25.6.2021 

 
 

(11) 8529 
(21) 148-2018 
(72) Liubchenko Sergii, Nové Zámky, SK; 
(73) Liubchenko Sergii, Nové Zámky, SK; 
 Dátum zápisu do registra: 9.7.2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
HH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
 
 

(21) 211-2020 
(72) Patočka Michal, Ing., Liberec, CZ; 
 Vestník č. 5/2021 - BA2K, str. 47 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

DIZAJNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 
 

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 
 

 
 



51 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 
 
FG4Q Zapísané dizajny 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
28881 32/00.00 
28882 06/01.11 
28883 06/01.11 
28884 06/03.02 
28885 06/01.11 
28886 11/02.04 

28887 21/01.04 
28888 21/01.03 
28889 21/01.04 
28890 06/04.02 
28891 06/04.02 
28892 02/07.00 

28893 11/02.03 
28894 06/07.00 
28895 21/03.02 
28896 06/02.02 
28897 24/01.05 
28898 06/09.00 

28899 12/05.03 
28900 06/06.01 
28901 06/06.01 
28902 06/06.01 
28903 06/06.01 

 
 

 13 (51) 02/07.00 
(11) 28892 
(15) 2.7.2021 
(18) 20.5.2026 
(21) 45-2021 
(22) 20.5.2021 
(73) Soltyšová Michaela, Holíč, SK; 
(72) Soltyšová Michaela, Holíč, SK; 
(54) Mašľa Paris 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je mašľa. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 



52 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 

  
1.6 

 
 

 13 (51) 06/01.11 
(11) 28882 
(15) 16.6.2021 
(18) 31.3.2026 
(21) 26-2021 
(22) 31.3.2021 
(73) Vinárčiková Jana, Ing. arch., Bratislava, SK; 
(72) Vinárčiková Jana, Ing. arch., Bratislava, SK; 
(54) Akustická taburetková zostava 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je akustická tabu-

retková zostava. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 

  
1.7 

  
1.8 



53 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 

  
1.9 

  
1.10 

  
1.11 

  
1.12 

  
1.13 

  
1.14 

  
1.15 

  
1.16 

  
1.17 

  
1.18 

 
 
 
 
 
 



54 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 

 13 (51) 06/01.11 
(11) 28883 
(15) 16.6.2021 
(18) 31.3.2026 
(21) 27-2021 
(22) 31.3.2021 
(73) Vinárčiková Jana, Ing. arch., Bratislava, SK; 
(72) Vinárčiková Jana, Ing. arch., Bratislava, SK; 
(54) Multifunkčná sedačka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je multifunkčná se-

dačka s odkladacou a akustickou funkciou. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 

  
1.2 

 

  
1.3 

 

  
1.4 

  
1.5 

 

  
1.6 

 

  
1.7 

 

  
1.8 

 
 
 
 
 



55 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 

 13 (51) 06/01.11 
(11) 28885 
(15) 16.6.2021 
(18) 31.3.2026 
(21) 28-2021 
(22) 31.3.2021 
(73) Vinárčiková Jana, Ing. arch., Bratislava, SK; 
(72) Vinárčiková Jana, Ing. arch., Bratislava, SK; 
(54) Taburetková zostava 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je multifunkčne po-

užiteľná taburetková zostava. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

 

  
1.6 

 

  
1.7 

 

  
1.8 



56 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 

  
1.9 

 

  
1.10 

 
 

 13 (51) 06/02.02, 21/03.02 
(11) 28896 
(15) 2.7.2021 
(18) 19.4.2026 
(21) 36-2021 
(22) 19.4.2021 
(73) Kmecová Kristína, Veľký Šariš, SK; 
(72) Kmecová Kristína, Veľký Šariš, SK; 
(54) PIPKA – multifunkčná kolíska, šmýkačka, preliezačka 
 Určenie výrobku: 
 Multifunkčná kolíska, šmýkalka, preliezačka. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

 
 

 12 (51) 06/03.02 
(11) 28884 
(15) 16.6.2021 
(18) 15.10.2025 
(21) 124-2020 
(22) 15.10.2020 
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK; 
(72) Rezník Yeva, Banská Bystrica, SK; Chovan Miroslav, Ing., 

ArtD., Zvolen, SK; 
(54) Stolík 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je stolík (odklada-

cí a úložný nábytok). 
(28) 2 
(55) 

  
1.1 



57 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
2.1 

  
2.2 

  
2.3 



58 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 

  
2.4 

  
2.5 

 
 

 13 (51) 06/04.02 
(11) 28890 
(15) 2.7.2021 
(18) 20.5.2026 
(21) 43-2021 
(22) 20.5.2021 
(73) Bujňáková Michaela, Mgr. art., PhD., Košice, SK; 
(72) Bujňáková Michaela, Mgr. art., PhD., Košice, SK; 
(54) Vyšívaná komoda 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je vyšívaná ko-

moda. 
(28) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 

 13 (51) 06/04.02 
(11) 28891 
(15) 2.7.2021 
(18) 20.5.2026 
(21) 44-2021 
(22) 20.5.2021 
(73) Bujňáková Michaela, Mgr. art., PhD., Košice, SK; 
(72) Bujňáková Michaela, Mgr. art., PhD., Košice, SK; 
(54) Vyšívaná skrinka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je vyšívaná skrinka. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

 
 

 13 (51) 06/06.01 
(11) 28900 
(15) 6.7.2021 
(18) 24.5.2026 
(21) 49-2021 
(22) 24.5.2021 
(73) Capik Pavol, Mgr. art., ArtD., Košice, SK; 
(72) Capik Pavol, Mgr. art., ArtD., Košice, SK; 
 
 

(54) Kvetinový stolík 
 Určenie výrobku: 
 Kvetinový stolík 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

 
 

 13 (51) 06/06.01 
(11) 28901 
(15) 6.7.2021 
(18) 24.5.2026 
(21) 50-2021 
(22) 24.5.2021 
(73) Capik Pavol, Mgr. art., ArtD., Košice, SK; 
(72) Capik Pavol, Mgr. art., ArtD., Košice, SK; 
(54) Kvetinový stolík 
 Určenie výrobku: 
 Kvetinový stolík 
(28) 1 
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(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 
 

 13 (51) 06/06.01 
(11) 28902 
(15) 6.7.2021 
(18) 24.5.2026 
(21) 51-2021 
(22) 24.5.2021 
(73) Capik Pavol, Mgr. art., ArtD., Košice, SK; 
(72) Capik Pavol, Mgr. art., ArtD., Košice, SK; 
(54) Kvetinový stolík 
 Určenie výrobku: 
 Kvetinový stolík 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

 
 

 13 (51) 06/06.01 
(11) 28903 
(15) 6.7.2021 
(18) 24.5.2026 
(21) 52-2021 
(22) 24.5.2021 
(73) Capik Pavol, Mgr. art., ArtD., Košice, SK; 
(72) Capik Pavol, Mgr. art., ArtD., Košice, SK; 
(54) Kvetinový stolík 
 Určenie výrobku: 
 Kvetinový stolík 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 



61 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 

  
1.3 

 
 

 13 (51) 06/07.00 
(11) 28894 
(15) 2.7.2021 
(18) 15.4.2026 
(21) 35-2021 
(22) 15.4.2021 
(73) Kováčik Miroslav, Kriváň, SK; 
(72) Kováčik Miroslav, Kriváň, SK; 
(74) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 
(54) Machové zrkadlo s osobitným dizajnom a tvarom 
 Určenie výrobku: 
 Machové zrkadlo s osobitným dizajnom a tvarom. 
(28) 4 
(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 

  
4.1 

 
 

 13 (51) 06/09.00 
(11) 28898 
(15) 2.7.2021 
(18) 10.5.2026 
(21) 41-2021 
(22) 10.5.2021 
(73) Hegedűšová Daniela, Malinová, SK; 
(72) Hegedűšová Daniela, Malinová, SK; 
(54) Cestovný vankúš pre väčšie deti a dospelých 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je cestovný vankúš. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 
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1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 

 
 

 13 (51) 11/02.03 
(11) 28893 
(15) 2.7.2021 
(18) 5.5.2026 
(21) 40-2021 
(22) 5.5.2021 
(73) Tencer Matej, Mgr. Art., Sereď, SK; 
(72) Tencer Matej, Mgr. Art., Sereď, SK; 
(54) Kvetináč 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je kvetináč. 
(28) 2 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 



63 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 

  
1.7 

  
1.8 

  
1.9 
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1.10 

  
2.1 

  
2.2 

  
2.3 

 
 

 13 (51) 11/02.04 
(11) 28886 
(15) 16.6.2021 
(18) 6.4.2026 
(21) 29-2021 
(22) 6.4.2021 
(73) Vanek Michal, Dipl. Ing., Stupava, SK; 
(72) Vanek Michal, Dipl. Ing., Stupava, SK; 
(54) Dekoratívna misa 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok je dekoratívna misa. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 



65 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 

 

 

 13 (51) 12/05.03 
(11) 28899 
(15) 2.7.2021 
(18) 20.5.2026 
(21) 47-2021 
(22) 20.5.2021 
(73) SL SLOVAKIA, a.s., Slovenská Ľupča, SK; 
(72) Gregáň Jozef, Ing., Banská Bystrica, SK; Dolinský Matej, 

Ing., Beňuš, SK; 
(74) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica, 

SK; 
(54) Otvorená kabína ESSEL s ergonomickou sedačkou – 

EC125Z-96 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky, v ktorých je dizajn stelesnený alebo na ktorých 

bude aplikovaný, sú určené ako otvorená pracovná kabína 
s ergonomickou sedačkou. 

(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 

 

  
1.2 
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1.3 

 
 

 13 (51) 21/01.03 
(11) 28888 
(15) 17.6.2021 
(18) 12.4.2026 
(21) 31-2021 
(22) 12.4.2021 
(73) vortex worx s. r. o., Bratislava, SK; 
(72) Eliášová Dominika, Bratislava, SK; 
(54) Pexeso s opozitami 
 Určenie výrobku: 
 Kartová hra – pexeso. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

 
 

 13 (51) 21/01.04 
(11) 28887 
(15) 17.6.2021 
(18) 12.4.2026 
(21) 30-2021 
(22) 12.4.2021 
(73) vortex worx s. r. o., Bratislava, SK; 
(72) Eliášová Dominika, Bratislava, SK; 
(54) Tetris puzzle 
 Určenie výrobku: 
 Detská skladačka – puzzle. 
(28) 3 
 
 
 
 

(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 
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 13 (51) 21/01.04 
(11) 28889 
(15) 17.6.2021 
(18) 12.4.2026 
(21) 32-2021 
(22) 12.4.2021 
(73) vortex worx s. r. o., Bratislava, SK; 
(72) Eliášová Dominika, Bratislava, SK; 
(54) Kocky s geometrickými tvarmi 
 Určenie výrobku: 
 Hracie kocky s geometrickými tvarmi. 
(28) 12 
(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 

  
4.1 

  
5.1 

  
6.1 

  
7.1 
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8.1 

  
9.1 

  
10.1 

  
11.1 

  
12.1 

 
 

 13 (51) 21/03.02 
(11) 28895 
(15) 2.7.2021 
(18) 18.5.2026 
(21) 42-2021 
(22) 18.5.2021 
(73) Ivan Dávid, Ing., Krupina, SK; 
(72) Ivan Dávid, Ing., Krupina, SK; 
(74) Troiak Ianko, Mgr., Zvolen, SK; 
(54) Detská hojdačka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je detská hojdačka. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 
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1.3 

  
1.4 

 
 

 13 (51) 24/01.05 
(11) 28897 
(15) 2.7.2021 
(18) 21.5.2026 
(21) 48-2021 
(22) 21.5.2021 
(73) OMS, a.s., Dojč, SK; 
(72) Rihák Samuel, Mgr. art., ArtD., Bratislava, SK; 
(54) Germicídny UVC žiarič 
 Určenie výrobku: 
 Germicídny UVC žiarič (dezinfekčné zariadenia do budov) 
(28) 4 
(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 

  
4.1 
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4.2 

 
 

 13 (51) 32/00.00 
(11) 28881 
(15) 16.6.2021 
(18) 14.4.2026 
(21) 33-2021 
(22) 14.4.2021 
(73) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TO-

PEC a.s., Topoľčany, SK; 
(72) Valenta Juraj, Ing., Veľké Zálužie, SK; 
(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Grafický symbol/logo 
 Určenie výrobku: 
 Prihlasovaný dizajn predstavuje logo a grafický symbol. 
(28) 3 
(55) 

  
1.1 

  
2.1 

  
3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
02/07.00  28892 
06/01.11  28882 
06/01.11  28885 
06/01.11  28883 
06/02.02  28896 
06/03.02  28884 

06/04.02  28890 
06/04.02  28891 
06/06.01  28901 
06/06.01  28902 
06/06.01  28900 
06/06.01  28903 

06/07.00  28894 
06/09.00  28898 
11/02.03  28893 
11/02.04  28886 
12/05.03  28899 
21/01.03  28888 

21/01.04  28889 
21/01.04  28887 
21/03.02  28895 
24/01.05  28897 
32/00.00  28881 
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MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) (58) 
 
28216 09.11.2020 
28217 10.11.2020 
28218 10.11.2020 
28225 11.11.2020 
 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) 
 

27720 12/13.01 
27779 23/03.09 
28268 11/05.03 
 
 

 10 (51) 11/05.03, 32/00.00 
(11) 28268 
(15) 15.7.2016 
(18) 20.5.2026 
(21) 36-2016 
(22) 20.5.2016 
(73) Absolon Jozef, Mgr., Nitra, SK; 
(54) Symbol 
 Určenie výrobku: 
 Dizajn bude využívaný ako symbol. 

 
 

 9 (51) 12/13.01 
(11) 27720 
(15) 9.5.2011 
(18) 29.11.2025 
(21) 70-2010 
(22) 29.11.2010 
(73) Lakota Martin, Budča, SK;  
(54) Šmykom riadený nakladač 
 Určenie výrobku: 
 Šmykom riadený nakladač je určený na manipuláciu s rôz-

nymi druhmi materiálov a na prácu s rôznymi prídavnými 
zariadeniami, ktoré sa vďaka multifunkčnému rýchloupí-
naciemu zariadeniu a hydraulickým ramenám dajú použiť 
na nakladanie, prenášanie, vŕtanie, rýpanie. 

 
 

 9 (51) 23/03.09 
(11) 27779 
(15) 29.2.2012 
(18) 7.7.2026 
(21) 39-2011 
(22) 7.7.2011 
(73) Maruniak Jakub, Nová Baňa, SK; 
(54) Vonkajšia jednotka - výparník (WAMAK, VAPS, WAMAK 

IAPS) k tepelnému čerpadlu WAMAK 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok je určený na nasávanie okolitého vonkajšieho 

vzduchu s cieľom odoberania nízkopotenciálneho tepla vo 
vzduchu. Prúdenie vzduchu je zabezpečené ventilátorom  
v hornej časti jednotky. Vzduch pri prúdení prechádza dvo-
jicou tepelných výmenníkov, pričom je pomocou chladia-
ceho agregátu vnútri tepelného čerpadla ochladzovaný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51) (11) 
 

11/05.03  28268 
12/13.01  27720 
23/03.09  27779 
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TE4Q Zmeny adries 
 
 

(11) 27835 
(21) 78-2011 
(73) MOF HOLDING, a. s., Humenné, SK; 
(58) 8.7.2021 

 
 

(11) 27836 
(21) 79-2011 
(73) MOF HOLDING, a. s., Humenné, SK; 
(58) 8.7.2021 

 
 
 

(11) 27837 
(21) 80-2011 
(73) MOF HOLDING, a. s., Humenné, SK; 
(58) 8.7.2021 

 
 

(11) 28117 
(21) 52-2014 
(72) Liubchenko Sergii, Nové Zámky, SK; 
(73) Liubchenko Sergii, Nové Zámky, SK; 
(58) 22.6.2021 
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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) 
 
2076-2019 
2113-2019 
2299-2019 
  998-2020 
2720-2020 
2839-2020 
2865-2020 
2980-2020 
      9-2021 
  207-2021 
  271-2021 
  363-2021 
  374-2021 
  448-2021 
  693-2021 
  762-2021 
  763-2021 
  778-2021 
  799-2021 
  903-2021 
  990-2021 
1016-2021 
1138-2021 
1178-2021 
1179-2021 
1184-2021 
1204-2021 
1220-2021 
1221-2021 
1227-2021 
1256-2021 
1335-2021 

1339-2021 
1348-2021 
1363-2021 
1373-2021 
1382-2021 
1390-2021 
1395-2021 
1406-2021 
1419-2021 
1436-2021 
1437-2021 
1438-2021 
1439-2021 
1442-2021 
1443-2021 
1447-2021 
1461-2021 
1462-2021 
1464-2021 
1465-2021 
1466-2021 
1472-2021 
1477-2021 
1479-2021 
1483-2021 
1484-2021 
1486-2021 
1487-2021 
1490-2021 
1505-2021 
1506-2021 
1507-2021 

1508-2021 
1511-2021 
1512-2021 
1513-2021 
1514-2021 
1520-2021 
1522-2021 
1532-2021 
1533-2021 
1539-2021 
1544-2021 
1545-2021 
1550-2021 
1551-2021 
1557-2021 
1559-2021 
1560-2021 
1561-2021 
1563-2021 
1564-2021 
1565-2021 
1567-2021 
1568-2021 
1578-2021 
1580-2021 
1583-2021 
1586-2021 
1590-2021 
1591-2021 
1593-2021 
1594-2021 
1595-2021 

1596-2021 
1597-2021 
1598-2021 
1600-2021 
1601-2021 
1602-2021 
1605-2021 
1606-2021 
1608-2021 
1611-2021 
1612-2021 
1613-2021 
1615-2021 
1616-2021 
1620-2021 
1625-2021 
1632-2021 
1636-2021 
1639-2021 
1641-2021 
1642-2021 
1647-2021 
1648-2021 
1649-2021 
1656-2021 
1658-2021 
1664-2021 
1684-2021 
1698-2021 

 
 

(210) 2076-2019 
(220) 24.9.2019 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mlieko; mlieko v prášku, kryštalizované; ochutené a šľa-

hané mlieko; mliečne výrobky; mliečne dezerty (mliečne vý-
robky); jogurtové nápoje (jogurty v tekutom stave); mliečne 
peny; mliečne krémy; šľahačka; mliečne krémy na dezerty; 
sladká smotana (mliečne výrobky); čerstvá šľahačka; maslo; 
prírodné alebo ochutené nápoje s vysokým obsahom mlieka 
alebo mliečnych výrobkov; mliečne nápoje (s vysokým ob-
sahom mlieka) obsahujúce ovocie; kvasené prírodné či ochu-
tené mliečne výrobky; desiaty s vysokým obsahom mlieka 
(okrem zmrzliny, ľadového mlieka a mrazených jogurtov); 
desiaty s vysokým obsahom syrov; syry; syrové nátierky; 
zrejúce syry; zrejúce syry s plesňou; nezrelé čerstvé syry  
a syry naložené v soľnom rôsole; tvarohové syry; čerstvé sy-
ry v tekutom alebo pastovanom stave; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Kakao; čokoláda; cukor; ryža; burizony; tapioka; múka; 
torty; sladké alebo slané koláče; pizza; prírodné, ochutené 
alebo plnené cestá; prípravky vyrobené z obilnín; raňajkové 
cereálie; hotové jedlá obsahujúce prevažne cesto; jedlá vy-
robené prevažne z tortového cesta; chlieb; sucháre; sladké 
alebo korenené sušienky; oplátky; vafle; koláče; cukrárske 
výrobky; sladké alebo slané predjedlá z prevažným obsahom 
chleba, sušienok alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; jedlé 
cukrové polevy; cukrové polevy vyrobené prevažne z jogur-
tu, zmrzliny, ľadu do potravín, mrazených jogurtov (jedlé 
cukrové polevy); med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové 
prísady); sladké omáčky; cestové omáčky. 
 
 

(540) Naturaqua 
(550) slovná 
(731) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 2113-2019 
(220) 27.9.2019 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Mlieko; mlieko v prášku, kryštalizované; ochutené a šľa-

hané mlieko; mliečne výrobky; mliečne dezerty (mliečne vý-
robky); jogurtové nápoje (jogurty v tekutom stave); mliečne 
peny; mliečne krémy; šľahačka; mliečne krémy na dezerty; 
sladká smotana (mliečne výrobky); čerstvá šľahačka; maslo; 
prírodné alebo ochutené nápoje s vysokým obsahom mlieka 
alebo mliečnych výrobkov; mliečne nápoje (s vysokým ob-
sahom mlieka) obsahujúce ovocie; kvasené prírodné či ochu-
tené mliečne výrobky; desiaty s vysokým obsahom mlieka 
(okrem zmrzliny, ľadového mlieka a mrazených jogurtov); 
desiaty s vysokým obsahom syrov; syry; syrové nátierky; 
zrejúce syry; zrejúce syry s plesňou; nezrelé čerstvé syry  
a syry naložené v soľnom rôsole; tvarohové syry; čerstvé sy-
ry v tekutom alebo pastovanom stave; jogurtové syry; jogurty. 
30 - Kakao; čokoláda; cukor; ryža; burizony; tapioka; múka; 
torty; sladké alebo slané koláče; pizza; prírodné, ochutené 
alebo plnené cestá; prípravky vyrobené z obilnín; raňajkové 
cereálie; hotové jedlá obsahujúce prevažne cesto; jedlá vy-
robené prevažne z tortového cesta; chlieb; sucháre; sladké 
alebo korenené sušienky; oplátky; vafle; koláče; cukrárske  
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výrobky; sladké alebo slané predjedlá z prevažným obsahom 
chleba, sušienok alebo cukrárskeho cesta; cukrovinky; jedlé 
cukrové polevy; cukrové polevy vyrobené prevažne z jogur-
tu, zmrzliny, ľadu do potravín, mrazených jogurtov (jedlé 
cukrové polevy); med; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové 
prísady); sladké omáčky; cestové omáčky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá 
(731) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 2299-2019 
(220) 11.10.2019 

 11 (511) 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 41, 43 
(511) 9 - Dekoratívne magnety; podložky pod myš; USB kľúče; 

šnúrky na mobilné telefóny; obaly na notebooky; puzdrá na 
smartfóny. 
14 - Pamätné mince; prívesky na kľúče; medaily. 
16 - Papiernický tovar; obálky (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar); kancelárske potreby okrem nábytku; ce-
ruzky; písacie potreby; perá (kancelárske potreby); záložky 
do kníh; súpravy na maľovanie pre deti; papierové alebo 
plastové vrecká a tašky na balenie; stojany na perá a ceruz-
ky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický 
tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; puzdrá na písa-
cie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové 
obrúsky (prestieranie); papierové utierky; papierové alebo 
lepenkové etikety. 
18 - Cestovné tašky; športové tašky; turistické plecniaky; 
popruhy na vedenie detí; tašky na nosenie detí; vaky na no-
senie dojčiat; puzdrá na kľúče; puzdrá na vizitky; dáždniky; 
peňaženky; trekingové palice; turistické palice. 
21 - Kuchynské nádoby; kuchynský riad a náradie; poháre, 
šálky, hrnčeky na pitie; fľaše; vázy; porcelán. 
25 - Športové odevy; športová obuv; športové tričká, dresy; 
čiapky; šály a šatky na hlavu; šilty (pokrývky hlavy); hod-
vábne šatky; tričká; polokošele; vesty; kravaty; oblečenie pre 
bábätká; ponožky. 
28 - Zariadenia pre lunaparky a detské ihriská; trampolíny; 
hojdačky; stavebnicové kocky (hračky); hracie lopty; šarka-
ny; stavebnice; bábiky; šmykľavky (na hry); plyšové hračky; 
vozidlá (hračky); mäkké hračky; hračkárske modely; figúrky 
(hračky); detské trojkolky. 
35 - Reklamné služby; marketing; maloobchodné a veľko-
obchodné služby so suvenírmi, športovými odevmi, športo-
vými potrebami, papiernickým tovarom, hrami, hračkami; 
online maloobchodné a veľkoobchodné služby so suvenírmi, 
športovými odevmi, športovými potrebami, papiernickým 
tovarom, hrami, hračkami. 
41 - Športová a kultúrna činnosť; zábava; vzdelávanie; po-
skytovanie športových zariadení na lyžovanie; prenájom 
športových plôch; poskytovanie športovísk; zábavné parky; 
školenia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie 
športových a zábavných súťaží; praktický výcvik (ukážky); 
požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných pro-
striedkov); požičiavanie hračiek; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie spoločenských podujatí; organi-
zovanie a vedenie koncertov. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; hotelierske služby; 
rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania 
v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; bary (služby); ka-
viarne; prenájom prednáškových sál; recepčné služby pre  
 

dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); rezer-
vácie prechodného ubytovania; prenájom prechodného uby-
tovania. 

(540) Lesné kráľovstvo 
(550) slovná 
(731) CHODNÍK KORUNAMI STROMOV s.r.o., Hviezdosla-

vovo námestie 16, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 998-2020 
(220) 13.5.2020 

 11 (511) 11, 20, 35, 37, 42 
(511) 11 - Kuchynské odsávače; digestory na odsávanie pary urče-

né pre kuchynské sporáky; kuchynské drezy; antikorové ku-
chynské drezy; kameninové kuchynské drezy; elektrické ku-
chynské potreby na varenie a pečenie; kuchynské sporáky; 
stolné variče; varné prístroje a zariadenia; mikrovlnné rúry; 
horáky; držiaky plynových horákov; grily (prístroje na peče-
nie); ražne ako súčasť kuchynského zariadenia; vyhrievacie 
platne (variče); rúry na pečenie pokrmov; teplovzdušné rúry; 
hriankovače; zariadenia na pečenie chleba; elektrické varné 
kanvice; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elek-
trické kávové filtre; filtre na pitnú vodu; ionizátory na úpra-
vu vzduchu a vody; osvetľovacie prístroje a zariadenia; žia-
rivky; elektrické osvetľovacie výbojky; elektrické lampy; 
lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); cylindre 
svietidiel; objímky na svietidlá; rozptyľovače svetla; elektro-
luminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED diódami); za-
riadenia na horúcovodné kúrenie; kohútiky a kohúty na po-
trubia; vodovodné podložky, krúžky; prístroje a zariadenia 
na zmäkčovanie vody; čistiace zariadenia na odpadovú vo-
du; dýzy; ventilátory (časti vetracích zariadení); vetracie za-
riadenia; chladiace komory; chladiace prístroje a zariadenia; 
chladničky; mraziace zariadenia, mrazničky; stroje a zaria-
denia na výrobu ľadu; kachle; pece a piecky okrem labora-
tórnych; kuchynské sporáky; klimatizačné prístroje; bojlery, 
ohrievače vody; tlakové zásobníky vody; vodovodné zaria-
denia; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo plynových za-
riadení; regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na 
vodné zariadenia; príslušenstvo na reguláciu vodných alebo 
plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; 
zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, vare-
nie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne 
zariadenia. 
20 - Kuchynský nábytok; kuchynské linky (nábytok); dreve-
né časti nábytku; nekovové kuchynské skrinky a príborníky; 
kredence, príborníky (nábytok); kuchynský nábytok vyrobe-
ný na mieru; výškovo nastaviteľný kuchynský nábytok; ku-
chynské vitríny (nábytok); nábytok; demontovaný nábytok; 
nábytok pre domácnosť; kancelársky nábytok; školský náby-
tok; nábytok prispôsobený osobám s pohybovými ťažkos-
ťami; plastový dverový nábytok; pulty; pultíky; servírovacie 
stolíky; otočné stolčeky; vozíky (servírovacie stolíky); dre-
vené alebo plastové skrinky; skrinky s umývadlom (náby-
tok); skrinky na hračky; police, stojany; regály; kovové ná-
bytkové regály; vitríny; nábytkové police; bytové zariadenie 
(dekoračné predmety); nekovové obloženie alebo ozdoby na 
nábytok; dvierka na nábytok; posuvné dvierka na nábytok; 
sklápacie dvierka (časti nábytku); nekovové koľajničky po-
suvných dverí; koľajničky na záclony a závesy; snímateľné 
vložky do drezov; snímateľné kryty na drezy; zásuvky (čas-
ti nábytku); čelá zásuviek (časti nábytku); stojany na taniere; 
kovový nábytok; stoly; kuchynské stoly; jedálenské stoly; 
stolové dosky; pracovné stoly; písacie stoly; kovové stoly; 
toaletné stolíky; stoličky; jedálenské stoličky; vysoké stolič-
ky pre deti; nízke stoličky bez opierky; lavičky (nábytok); 
komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; pohovky; neko-
vové koše; prútené koše; stojany na kvety (nábytok); stojany 
na časopisy; stojany na uteráky (nábytok); samostatne stoja- 
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ce deliace priečky (nábytok); paravány, zásteny (nábytok); 
kozubové zásteny (nábytok); nekovové schodíky; trojnož-
ky (nábytok); nekovové držadlá, kľučky; nekovové tyče; 
nekovové dverové vybavenie; závesy, pánty (nekovové); 
nekovové kolieska na nábytok; nábytkové lišty; ozdobné 
plastové lišty na nábytok; nekovové nábytkové podstavce; 
nekovové otočné úchytky (časti nábytku); nekovové háčiky 
na vešiaky; vešiaky na kľúče; vešiaky na odevy; rolety  
z tkaného dreva (nábytkové vybavenie); interiérové lamelo-
vé žalúzie alebo rolety; bambusové záclony; vodovodné 
plastové klapky alebo ventily; výpustné ventily z plastov; 
koľajničky na záclony a závesy; nekovové kolíky; nity 
okrem kovových; nekovové skrutky; plastové káblové alebo 
rúrkové spojky, príchytky; plastové záklopky; nekovové 
zátky na drezové výlevky; nekovové spojovacie objímky na 
potrubia; drevené alebo plastové škatule; zrkadlá; rámy na 
obrazy; ratan; striebrené sklo (zrkadlové); umelecké stolár-
ske výrobky; figuríny z dreva, vosku, sadry alebo z plastu. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s kuchynskými 
linkami, s kuchynským nábytkom, s kuchynskými spotre-
bičmi a s tovarmi uvedenými v triedach 11 a 20 tohto zoz-
namu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s kuchyn-
skými linkami, s kuchynským nábytkom, s kuchynskými 
spotrebičmi a s tovarmi uvedenými v triedach 11 a 20 tohto 
zoznamu poskytované prostredníctvom katalógov, koreš-
pondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom inter-
netu, telenákupu alebo prostredníctvom iných komunikač-
ných médií; marketing; reklama; rozhlasová a televízna re-
klama; reklamné a inzertné služby; reklamné agentúry; pre-
nájom reklamných plôch; on-line reklama prostredníctvom 
počítačovej komunikačnej siete; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; vydávanie reklam-
ných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; fotokopírovacie služby; 
reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, katalógy a tlačoviny); komerčné infor-
mačné kancelárie; zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie oso-
by; aranžovanie výkladov; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; organizovanie veľtrhov; prieskum trhu; 
administratívne spracovanie obchodných objednávok; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov  
a služieb; poskytovanie reklamných katalógov na internete  
s možnosťou vyhľadávania tovarov a služieb rôznych pre-
dajcov; účtovníctvo; fakturácia; obchodná administratíva; 
kancelárske práce; obchodný manažment; správa počítačo-
vých súborov; vedenie účtovných kníh; obchodné sprostred-
kovanie služieb v triedach 35, 37 a 42 tohto zoznamu; po-
skytovanie rád a informácií o uvedených službách prostred-
níctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
37 - Inštalácie kuchynských liniek; inštalácie na mieru vyro-
bených kuchynských liniek a na mieru vyrobeného kuchyn-
ského vybavenia; inštalácie kuchynských zariadení; inštalo-
vanie a opravy elektrických spotrebičov; opravy kuchynské-
ho nábytku; reštaurovanie kuchynského nábytku; údržba ná-
bytku; reštaurovanie nábytku; údržba a oprava horákov; in-
štalácia a opravy chladiacich zariadení; inštalácia a opravy 
klimatizačných zariadení; stavebné poradenstvo; stavebníc-
tvo; informácie o opravách; poskytovanie rád a informácií  
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných mé-
dií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a in-
ternetu alebo verbálne. 
42 - Navrhovanie interiérov kuchýň; navrhovanie kuchyn-
ských liniek; navrhovanie kuchynského vybavenia; štúdie 
technických projektov kuchynského interiéru, kuchynských 
liniek a kuchynského vybavenia; odborné poradenstvo  
v oblasti navrhovania kuchýň na mieru; architektonické 
poradenstvo; grafické dizajnérstvo; digitalizácia dokumen-
tov (skenovanie); prevod údajov alebo dokumentov z fy-
zických médií na elektronické médiá; energetické audity;  
 

poradenstvo v oblasti úspory energie; kontrola kvality; 
skúšky materiálov; štúdie technických projektov; inštalácia 
počítačových programov; aktualizovanie počítačových pro-
gramov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových 
stránkach); poskytovanie internetových vyhľadávačov; ob-
novovanie počítačových databáz; prenájom počítačového 
softvéru; údržba počítačového softvéru; výzdoba interiérov; 
poskytovanie rád a informácií o uvedených službách pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 

(540) kuchyneprekazdeho.sk 
(550) slovná 
(731) KUCHYNE pre každého SK, s.r.o., Hrobákova 26, 851 02 

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

 
 

(210) 2720-2020 
(220) 24.10.2019 

 11 (511) 9, 36, 42 
(511) 9 - Kreditné, debetné a predplatené karty (kódované elektro-

nické čipové karty); kreditné, debetné a predplatené karty 
(kódované inteligentné karty so zabudovanými transpondér-
mi); kreditné, debetné a predplatené karty (kódované mag-
netické karty); sťahovateľné platformy počítačového softvé-
ru na správu programov značkových kreditných, debetných  
a predplatených kariet a na spracovanie platieb kreditnými, 
debetnými a predplatenými kartami; sťahovateľné súbory 
nástrojov na vývoj softvéru (SDK). 
36 - Spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie 
platieb debetnými kartami; spracovanie platieb predplate-
nými kartami. 
42 - Tvorba počítačového softvéru na správu programov 
značkových kreditných, debetných a predplatených kariet  
a na spracovanie platieb kreditnými, debetnými a predplate-
nými kartami; poskytovanie softvéru na správu programov 
značkových kreditných, debetných a predplatených kariet  
a na spracovanie platieb kreditnými, debetnými a predplate-
nými kartami prostredníctvom internetu (SaaS). 

(540) APTO 
(550) slovná 
(641) 1493509, 24.10.2019 
(731) Apto Payments, Inc., 717 Market Street, Suite 100, San Fran-

cisco CA 94103, US; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2839-2020 
(220) 10.12.2020 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Periodiká (časopisy); noviny; knihy; tlačoviny; plagá-

ty; kalendáre; fotografie; samolepky pre domácnosť a na 
kancelárske použitie. 
35 - Podpora predaja pre tretie osoby; reklama; rozširovanie 
reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširo-
vanie vzoriek tovarov; vydávanie reklamných textov; písanie 
reklamných textov; prieskum verejnej mienky; prieskum tr-
hu; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; ana-
lýzy nákladov; fakturácie; fotokopírovanie; rozširovanie re-
klamných oznamov poštou; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; komerčné infor-
mačné kancelárie; obchodná správa licencií výrobkov a slu-
žieb (pre tretie osoby); grafické reprodukcie; marketing; 
prieskum trhu; nábor zamestnancov; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; obchodná reklama pre tretie osoby; 
organizovanie veľtrhov na obchodné a reklamné účely; tvor-
ba reklamných filmov; prenájom reklamného času v komu- 
 



78 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 13/2021 – SK  dátum vydania:  14.7.2021 
 

nikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných plôch; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; vyhľadávanie sponzorov; reklamné plagáto-
vanie. 
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie kongre-
sov, sympózií a seminárov; reportérske služby; informácie  
o vzdelávaní. 

(540) IOF - Index očekávání firem 
(550) slovná 
(731) DATANK s.r.o., Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2865-2020 
(220) 14.12.2020 

 11 (511) 9, 42 
(511) 9 - Počítače; ručné počítače; mikropočítače; minipočítače; 

počítačové pamäťové dosky; vreckové počítače (PDA); pre-
nosné a ručné elektronické osobné organizéry; počítačový 
hardvér; integrované obvody; pamäte integrovaných obvo-
dov; čipy integrovaných obvodov; čipové sady; polovodičo-
vé procesory; polovodičové procesorové čipy; polovodičové 
čipy; mikroprocesory; dosky plošných spojov; elektronické 
obvodové dosky; základné dosky počítačov; počítačové pa-
mäte; počítačové operačné systémy; mikroradiče; dátové 
procesory; centrálne procesorové jednotky; polovodičové 
pamäťové zariadenia; signálne mikroprocesory; video obvo-
dové dosky; audio obvodové dosky; audio-video obvodové 
dosky; video akcelerátory; grafické akcelerátory; multime-
diálne akcelerátory; video procesory; obaly a puzdrá proce-
sorového čipu; kódované magnetické karty na záznam a pre-
nos dát; disky na záznam a prenos dát; pásky na záznam  
a prenos dát; káble na záznam a prenos dát; mikročipy na 
záznam a prenos dát; elektronické obvody na záznam a pre-
nos dát; záznamy, nahrávky; modemy; prístroje na spraco-
vanie údajov; prístroje na dekompresiu údajov; prístroje na 
úpravu údajov; prístroje na vysielanie údajov; počítačové 
vstupné zariadenia; počítačové výstupné zariadenia; pracov-
né stanice pozostávajúce z procesorov, centrálnych proceso-
rových jednotiek, počítačových monitorov, počítačových pe-
riférií, počítačových tlačiarní; zariadenia na ukladanie úda-
jov; počítačový hardvér a počítačový softvér na zabezpeče-
nie počítačového hardvéru; počítačový hardvér a počítačový 
softvér na zabezpečenie počítačového softvéru“; súpravy 
elektronických čipov; počítačové komponenty; „komponen-
ty pre plošné spoje; grafické (obrazové) akcelerátory; pamä-
ťové médiá typu flash; elektronické, počítačové a telekomu-
nikačné káble a adaptéry; počítačové terminály; počítačové 
tlačiarne; zobrazovacie jednotky videa; telekomunikačné 
prístroje a nástroje; kamery; počítačový sieťový hardvér; 
komunikačné servery (počítačový hardvér); počítačový soft-
vér na spracovanie výpočtov; počítačový softvér na posky-
tovanie zabezpečenej výpočtovej siete; počítačový softvér na 
použitie pri poskytovaní zabezpečenej siete cloudového vý-
počtového spracovania; softvér operačného systému počíta-
ča; počítačový softvér na pripojenie osobných počítačov, sie-
tí, telekomunikačných prístrojov a aplikácií globálnej počí-
tačovej siete; počítačový softvér na vylepšovanie a poskyto-
vanie prenosu, vysielanie, prijímanie, spracovanie a digitali-
zovanie dát v reálnom čase; adaptéry počítačových sietí; ra-
diče počítačových sietí; rozhrania počítačových sietí; rozbo-
čovače, prepínače a smerovače počítačových sietí; mikrora-
diče pre zariadenia, podporujúce internet vecí (internet of 
things, IoT); sťahovateľný počítačový softvér na spájanie, 
prevádzkovanie a spravovanie zariadení, podporujúcich in-
ternet vecí (internet of things, IoT); sťahovateľný počítačový 
softvér na spájanie, prevádzkovanie a spravovanie mobil-
ných zariadení, podporujúcich mobilný internet vecí (inter-
net of things, IoT); počítačový softvér na vývoj, udržiavanie  
 

 a používanie lokálnych a rozľahlých počítačových sietí; po-
čítačový softvér na vývoj, udržiavanie a používanie interak-
tívnych audio-video počítačových konferenčných systémov; 
počítačový softvér na prijímanie, zobrazovanie a používanie 
všesmerovo vysielaných video, audio a digitálnych dátových 
signálov; elektronické riadiace zariadenia na tvorbu rozhra-
nia a na riadenie počítačov a globálnych počítačových a te-
lekomunikačných sietí s televíznym a káblovým vysielaním 
a vybavením; zariadenia na testovanie a programovanie in-
tegrovaných obvodov; polovodičové zariadenia; počítačový 
softvér na vytváranie, podporovanie a spravovanie vzdiale-
ného prístupu a komunikovanie s lokálnymi sieťami (LAN), 
virtuálnymi súkromnými sieťami (VPN), rozľahlými sieťami 
(WAN) a globálnymi počítačovými sieťami; operačný soft-
vér smerovačov, prepínačov, rozbočovačov a serverov; ná-
stroje počítačového softvéru na podporovanie softvérových 
aplikácií tretích strán; počítačový hardvér a softvér na bez-
drôtové sieťové komunikácie; sťahovateľné elektronické 
publikácie v oblasti elektroniky, polovodičov a integrova-
ných elektronických prístrojov a zariadení, počítačov, tele-
komunikácií, zábavy, telefónie a káblových a bezdrôtových 
komunikácií; počítačový hardvér na použitie v strojovom vi-
dení, strojovom učení, hlbokom učení, umelej inteligencii, 
spracovaní prirodzených jazykov, algoritmoch učenia a ana-
lýze dát; počítačový softvér na strojové učenie, dotazovanie 
dát a analýzu dát; počítačový softvér na kognitívne výpočto-
vé spracovanie, hlboké učenie, umelú inteligenciu; platforma 
počítačového softvéru pre kognitívne výpočtové spracova-
nie; počítačový softvér na grafické znázorňovanie dát; počí-
tačový softvér na rozpoznávanie vzorov; počítačový softvér 
na dolovanie dát; softvér počítačového videnia na získava-
nie, spracovanie, analyzovanie a chápanie digitálnych obra-
zov a extrahovanie vizuálnych dát; súpravy softvérov pre 
vývoj počítačového softvéru (SDK); súpravy softvérov pre 
vývoj počítačového softvéru (SDK) pre počítačové videnie, 
strojové učenie, hlboké učenie, umelú inteligenciu, spraco-
vanie prirodzených jazykov, algoritmy učenia a analýzu dát; 
sťahovateľný počítačový softvér videnia, ktorý používa 
umelú inteligenciu na videnie a interpretovanie dát, spojenie 
s hardvérom a ukladanie, spravovanie a spracovanie dát  
v cloude; nahratý počítačový softvér videnia, ktorý používa 
umelú inteligenciu na videnie a interpretovanie dát, spojenie 
s hardvérom a ukladanie, spravovanie a spracovanie dát  
v cloude; počítačový softvér na zaznamenávanie, spracova-
nie, prijímanie, reprodukovanie, prenášanie, modifikovanie, 
komprimovanie, dekomprimovanie, všesmerové vysielanie, 
zlučovanie a vylepšovanie zvuku, obrazov, grafiky a dát; al-
goritmické softvérové programy na prevádzkovanie a riade-
nie počítačov; počítačový softvér na vylepšovanie a posky-
tovanie prenášania, vysielania, prijímania, spracovania a di-
gitalizovania audio a video grafických informácií v reálnom 
čase; sťahovateľný počítačový softvér na zbieranie, zostavo-
vanie, spracovanie, vysielanie a šírenie dát globálneho po-
zičného systému (Global Positioning System, GPS) na pou-
žitie v pevných, mobilných a ručných zariadeniach; nahratý 
počítačový softvér na zbieranie, zostavovanie, spracovanie, 
vysielanie a šírenie dát globálneho pozičného systému (Glo-
bal Positioning System, GPS) na použitie v pevných, mobil-
ných a ručných zariadeniach; elektronické databázy, majúce 
cestné, geografické, mapové informácie, informácie o sieti 
verejnej prepravy, informácie o linkách verejnej prepravy, 
informácie o trasách verejnej prepravy, časové rozvrhy  
a plány verejnej prepravy a ďalšie informácie o verejnej pre-
prave, zaznamenané na počítačovom médiu; navigačný soft-
vér na vypočítavanie a zobrazovanie trás; navigačný systém 
verejnej prepravy, majúci interaktívne digitálne mapové dis-
pleje, interaktívne inštrukcie a užívateľsky generované in-
formácie; interaktívny sociálny počítačový softvér na získa-
vanie a zobrazovanie verejnej prepravy, navigačných, geo-
grafických, mapových a cestovných informácií; interaktívny 
sociálny počítačový softvér na umožňovanie vysielania in- 
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 formácií o verejnej preprave, mapových, navigačných, do-
pravných informáciách a informáciách o trasách a bodoch 
záujmu do telekomunikačných sietí, mobilných telefónov, 
navigačných zariadení a ďalších mobilných a ručných zaria-
dení; interaktívny sociálny počítačový softvér, ktorý umož-
ňuje výmenu informácií medzi užívateľmi; počítačové a po-
čítačom prevádzkované systémy na autonómne riadenie, vo-
dičom asistované spojené vozidlá, bezpilotné letecké zaria-
denia a drony; počítačové softvérové platformy, majúce in-
teraktívne displeje, riadiace systémy a riadiace zariadenia, 
výstražné systémy, konektivitu, palubné počítače a GPS pre 
vozidlá, spojená vozidlá, autonómne a bezpilotné vozidlá; 
viackamerové systémy na použitie vo vozidlách; zariadenia 
na GPS navigáciu a sledovanie polohy, GPS zariadenia na 
zobrazovanie a výpočet trasy, zariadenia na záznam videa  
a bezdrôtové komunikačné sieťové zariadenia na prenos 
údajov alebo obrazu pre vozidlá; počítačové softvérové apli-
kácie na digitálnych virtuálnych agentov, predikčné systémy, 
strojové učenie, automatizáciu kognitívneho procesu, roz-
poznávanie vzoru, rozpoznávanie znakov, vizuálne výpočto-
vé aplikácie, virtualizáciu znalostí, robotiku, drony a bezpi-
lotné vozidlá; počítačové softvérové aplikácie na ovládanie 
automatického riadenia vozidla; počítačové softvérové apli-
kácie na ovládanie automatického riadenia vozidla, auto-
nómne riadenie, navigovanie, asistovanie riadenia vozidiel  
a automatické riadenie vozidiel; zariadenia na sledovanie 
vozidiel, tvorené počítačovým softvérom a počítačovým 
hardvérom, senzormi, vysielačmi, prijímačmi a globálnymi 
pozičnými satelitnými prijímačmi, všetko na použitie v spo-
jení so sledovaním vozidiel a monitorovaním vozidiel. 
42 - Poskytovanie dočasného používania on-line nestiahnu-
teľného softvéru na strojové učenie, dolovanie dát, dotazo-
vanie dát a analýzu dát; poskytovanie dočasného používania 
on-line nestiahnuteľného softvéru na kognitívne výpočtové 
spracovanie, hlboké učenie, umelú inteligenciu; poskytova-
nie dočasného použitia nestiahnuteľného softvéru na dotazo-
vanie dát a analýzu dát; poskytovanie dočasného použitia 
nestiahnuteľného softvéru na dolovanie dát; poskytovanie 
dočasného použitia nestiahnuteľného softvéru na kognitívne 
výpočtové spracovanie, hlboké učenie, umelú inteligenciu; 
dočasné poskytnutie nestiahnuteľného softvéru, programo-
vacieho rozhrania softvérových aplikácií (API) a softvérové-
ho widgetu pre strojové učenie, dolovanie dát, dopytovanie 
údajov a analýzu údajov; poskytovanie online nestiahnuteľ-
ného počítačového softvéru videnia na získavanie, spracova-
nie, analyzovanie a chápanie digitálnych obrazov a extraho-
vanie vizuálnych dát; poskytovanie online nestiahnuteľných 
súprav softvérov pre vývoj počítačového softvéru (SDK); 
poskytovanie online nestiahnuteľných súprav softvérov pre 
vývoj počítačového softvéru (SDK) pre počítačové videnie, 
strojové učenie, hlboké učenie, umelú inteligenciu, spraco-
vanie prirodzených jazykov, algoritmy učenia a analýzu dát; 
poskytovanie online nestiahnuteľného softvéru videnia, kto-
rý používa umelú inteligenciu na videnie a interpretovanie 
dát, spájanie s hardvérom a ukladanie, spravovanie a spraco-
vanie dát v cloude; poskytovanie softvéru prostredníctvom 
internetu (SaaS) na použitie pri poskytovaní funkcionalít vý-
počtového spracovania v cloude a služieb informačných 
technológií (IT), výpočtového spracovania a cloudového vý-
počtového spracovania; poskytovanie softvéru prostredníc-
tvom internetu (SaaS) na použitie vo výpočtovom spracova-
ní prostredníctvom globálnej a lokálnej siete; poskytovanie 
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) ako platformu na 
vývoj softvéru na použitie v spájaní aplikácií k podnikovým 
systémom a zariadeniam; poskytovanie konzultačných a in-
formačných služieb v oblasti poskytovania softvéru pro-
stredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie softvéru pro-
stredníctvom internetu (SaaS) na použitie pri poskytovaní 
výpočtového spracovania s nízkou latenciou a vysokou šír-
kou pásma; cloudový výpočtový softvér na použitie pri po-
skytovaní výpočtov s nízkou latenciou a veľkou šírkou pás- 
 

ma, služieb informačných technológií (IT) a výpočtov pro-
stredníctvom globálnej a miestnej siete; rozmiestňovanie ap-
likácií po celej on-line sieti; služby poskytovania počítačovej 
analýzy, ukladanie do vyrovnávacej pamäte v podobe elek-
tronického ukladania údajov, výpočty v podobe analýzy po-
čítačového hardvéru a softvéru a smerovania prenosu v po-
dobe monitorovania riadenia internetovej prevádzky webo-
vých stránok iných; služby konfigurácie počítačovej siete na 
poskytovanie bezpečnej a dôveryhodnej výpočtovej siete; 
poskytovanie konzultačných služieb ohľadom počítačového 
hardvéru a softvéru v oblasti vývoja prostredia, založeného 
na cloude, s integrovaním aplikácií naprieč rôznymi platfor-
mami a pripojenými zariadeniami; poskytovanie počítačo-
vých sieťových indexov informácií, webových stránok  
a zdrojov; poskytovanie dočasného použitia nestiahnuteľné-
ho počítačového softvéru na pripájanie, prevádzkovanie  
a spravovanie sieťových zariadení v internete vecí (internet 
of things, IoT); poskytovanie online nestiahnuteľného počí-
tačového softvéru na pripájanie, prevádzkovanie a spravova-
nie sieťových zariadení v internete vecí (internet of things, 
IoT); poskytovanie softvéru ako služby (SAAS) s platfor-
mou pre vývoj softvéru prostredníctvom internet; konzultač-
né služby v oblasti počítačov a bezdrôtového výpočtového 
spracovania; služby správy počítačových sietí na monitoro-
vanie sieťových systémov na technické účely; hosťovanie 
digitálneho obsahu na internete; služby správy počítačových 
sietí na poskytovanie informácií o prevádzke počítačových 
sietí; prispôsobovanie webového softvéru; navrhovanie počí-
tačového používateľského rozhrania (pre tretie osoby); navr-
hovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; konzul-
tačné služby v oblasti navrhovania a vývoja počítačového 
hardvéru a softvéru; navrhovanie a vyvíjanie štandardov pre 
tretie osoby v návrhu a implementácii počítačového softvéru, 
počítačového hardvéru a telekomunikačného vybavenia (in-
žinierska činnosť); riadenie počítačových projektov; posky-
tovanie online softvéru ako služby na zbieranie, zostavova-
nie, spracovanie, vysielanie a šírenie dát globálneho pozič-
ného systému (Global Positioning System, GPS); poskyto-
vanie online nestiahnuteľného softvéru, majúceho cestné, 
geografické, mapové informácie, informácie o sieti verejnej 
prepravy, informácie o linkách verejnej prepravy, informácie 
o trasách verejnej prepravy, časové rozvrhy a plány verejnej 
prepravy a ďalšie informácie o verejnej preprave; poskyto-
vanie online nestiahnuteľného navigačného softvéru na vy-
počítavanie a zobrazovanie trás a zdieľanie informácií navi-
gačného systému verejnej prepravy, mapových a cestovných 
informácií; poskytovanie online nestiahnuteľného počítačo-
vého softvéru na umožňovanie zdieľania informácií o verej-
nej preprave, mapových, navigačných, dopravných informá-
cií, informácií o trase a informácií o bodoch záujmu; posky-
tovanie interaktívneho sociálneho počítačového softvéru, 
ktorý umožňuje výmenu informácií medzi používateľmi; po-
skytovanie online softvéru ako služby na ovládanie automa-
tického riadenia vozidiel, autonómne riadenie, navigovanie, 
asistované riadenie vozidiel a automatické riadenie vozidiel. 

(540) Urobte niečo fantastické 
(550) slovná 
(731) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College Boulevard, 

Santa Clara, California 95052, US; 
(740) Hörmann & Partners s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2980-2020 
(220) 28.12.2020 

 11 (511) 16, 41 
(511) 16 - Tlačivá (formuláre). 

41 - Vzdelávanie; vzdelávanie v oblasti vzorov zmlúv; vzde-
lávanie v oblasti stiahnuteľných dokumentov; vzdelávanie  
v oblasti stiahnuteľných formulárov; vzdelávanie v oblasti 
podnikania; vzdelávanie v oblasti online podnikania; online 
vzdelávanie. 
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(540) CONTRACTed 
(550) slovná 
(731) FS CONTRACTed, s.r.o., Ota Holúska 4, 841 06 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 9-2021 
(220) 4.1.2021 

 11 (511) 1, 2, 9, 16, 35, 37 
(511) 1 - Fotografický papier. 

2 - Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov (tonery); tone-
ry do tlačiarní a kopírovacích strojov; naplnené atramentové 
náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov; atramenty do tla-
čiarní a kopírovacích strojov. 
9 - Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov (prázdne); at-
ramentové náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov (prázd-
ne). 
16 - Papier; kancelárske potreby okrem nábytku. 
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákup-
cov a predajcov tovarov a služieb; obchodné sprostredkova-
teľské služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby  
v oblasti náplní do tlačiarní a kopírovacích strojov, tonerov 
do tlačiarní a kopírovacích strojov, naplnených atramento-
vých náplní do tlačiarní a kopírovacích strojov, atramentov 
do tlačiarní a kopírovacích strojov; maloobchodné alebo 
veľkoobchodné služby v oblasti počítačových tlačiarní, foto-
kopírovacích strojov, 3D tlačiarní; maloobchodné alebo veľ-
koobchodné služby v oblasti kancelárskych potrieb. 
37 - Doplňovanie tonerov; doplňovanie atramentových nápl-
ní. 

(540) TonerPartner 
(550) slovná 
(731) Ledum Kamara s.r.o., Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, CZ; 
(740) V4 Legal, s.r.o., Žilina, SK; 

 
 

(210) 207-2021 
(220) 25.1.2021 

 11 (511) 29, 31, 40, 44 
(511) 29 - Mäso, zverina; údeniny; mäso; divina; šunka; mäsové 

výťažky; slanina; klobásy, salámy, párky; bravčová masť; 
konzervované mäso; bravčové mäso; mäsové konzervy; ja-
ternice. 
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky les-
ného hospodárstva (surové, nespracované). 
40 - Porážka zvierat na bitúnku. 
44 - Chov zvierat. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, zelená, hnedá 
(731) EKO-Produkt, s.r.o., Kremnické Bane 29, 967 01 Krem-

nické Bane, SK; 
(740) Gondek Maroš, JUDr., Košice, SK; 

 
 

(210) 271-2021 
(220) 28.1.2021 

 11 (511) 7, 8, 35 
(511) 7 - Kosačky na trávniky (stroje); elektrické kosačky; po-

ľnohospodárske náradie, iné ako na ručný pohon; poľno-
hospodárske stroje na obrábanie pôdy; aplikátory hnojív 
ťahané traktorom; automatické zariadenia na kŕmenie do-
bytka; baliace stroje pre poľnohospodárstvo; benzínové 
kosačky na trávu; časti a súčasti poľnohospodárskych stro-
jov na obrábanie pôdy; čepele rezačiek na slamu; stroje na 
lúpanie obilia; drviče (stroje); elektrické záhradné čerpad-
lá; elektrické dúchadlá na záhradný odpad; kypriče (stroje); 
elektrické nožnice na zastrihávanie živých plotov; elektric-
ké záhradnícke náradie; elektrické zastrihávače trávnikov; 
hrabacie stroje (hrabačky); kombajny; krovinorezy (stroje); 
mláťačky; mechanické kosačky na trávu; elektrické ručné 
vŕtačky (nie na ručný pohon); elektrické píly; frézovačky 
(stroje); motory (nie do pozemných vozidiel); riadiace me-
chanizmy strojov a motorov; vysávače; robotické vysáva-
če; čerpadlá, pumpy (stroje); kompresory; dúchadlá; samo-
hybné zametače ciest; parné čistiace stroje; elektrické leš-
tičky na obuv. 
8 - Sekáče (náradie na ručný pohon); poľnohospodárske  
a záhradnícke náradie na ručný pohon; náradie na úpravu 
záhrad na ručný pohon; hrable; hrable na trávnik (na ručný 
pohon); hrable na piesok pre golfové ihriská; hrotové valce 
na prevzdušňovanie pôdy (na ručný pohon); rozstrekovače 
insekticídov (ručné náradie); kliešte na obruče (ručné ná-
stroje); kosy; krompáče; krovinorezy (ručne ovládané ná-
stroje); lopatky na sadenie alebo presádzanie; plecie mo-
tyčky; motyky; náradie na pletie buriny (na ručný pohon); 
kosiská (rúčky na kosy); prístroje na ničenie rastlinných 
škodcov na ručný pohon; píly na orezávanie konárov (na 
ručný pohon); nástroje na značkovanie dobytka; postreko-
vače na striekanie insekticídov; orezávače krovín (na ručný 
pohon); nožnice na prerezávanie stromov; vyorávače (ruč-
né nástroje); rýle; kosáky; kladivá (ručné nástroje); brúsky; 
brúsky na kosy. 
35 - Maloobchodné služby s čistiacimi potrebami; maloob-
chodné služby s čistiacimi prípravkami; maloobchodné 
služby s ručnými stavebnými nástrojmi; maloobchodné 
služby s ručným stavebným náradím; maloobchodné služ-
by so záhradníckymi výrobkami; maloobchodné služby so 
záhradníckymi potrebami; maloobchodné služby s poľno-
hospodárskymi nástrojmi a vybavením; maloobchodné služ-
by so záhradníckym náradím; maloobchodné služby so sta-
vebnými materiálmi. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá 
(731) Juraj Žákovský - INTEC, Trstínska cesta 22, 917 01 Trna-

va, SK; 
(740) Žižka Petr Mgr., Mgr. Plzeň, CZ; 

 
 

(210) 363-2021 
(220) 5.2.2021 

 11 (511) 1, 2, 6, 17, 19, 27, 35, 37 
(511) 1 - Lepidlá na priemyselné použitie. 

2 - Laky. 
6 - Prechodové kovové lišty; drobný železiarsky tovar. 
17 - Tesniace obloženia; tesniace materiály; tesniace tmely. 
19 - Dlaždicové podlahy (nekovové); dlážky (nekovové); 
parkety (parketové podlahy); dvere (nekovové); zárubne (ne-
kovové); lišty obvodové soklové (nekovové); prechodové liš-
ty (nekovové); spojovacie prvky na lišty (nekovové); ukon-
čovacie prvky na lišty (nekovové). 
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27 - Podlahové krytiny. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 1, 2, 6, 17, 19, 27 
tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triedach 1, 2, 6, 17, 19, 27 tohto zoznamu; poradenstvo  
a konzultácie v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných 
služieb s parketami, podlahami, obkladmi, dverami. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy podláh, podlahových krytín, 
parkiet, dverí; poradenstvo a konzultácie týkajúce sa inšta-
lácie podláh a dverí. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) sivá, červená 
(731) VISIO, s.r.o., Pri Habánskom Mlyne 16, 811 04 Bratislava, 

SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 374-2021 
(220) 7.2.2021 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); magnetické no-

siče údajov; optické nosiče údajov; magnetické disky; mag-
neticky kódované karty; karty s integrovanými obvodmi 
(pamäťové alebo mikroprocesorové); optické disky; pružné 
disky; audiovizuálne kompaktné disky; USB kľúče; počíta-
čové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítače; počíta-
čové pamäte; nahraté počítačové programy; počítačový soft-
vér (nahraté počítačové programy); procesory (centrálne 
procesorové jednotky); zariadenia na spracovanie údajov. 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; časopisy (pe-
riodiká); brožúry; noviny; obežníky; ročenky; katalógy; al-
bumy; fotografie (tlačoviny); prospekty; letáky; plagáty; po-
hľadnice; kalendáre; knihy; záložky do kníh; reklamné tabu-
le z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové alebo lepen-
kové pútače; papierové alebo lepenkové etikety; papierové 
alebo kartónové vývesné tabule; papiernický tovar; písacie 
potreby; kopírovacie zariadenia; leptané štočky; baliaci pa-
pier; pečiatky; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách z oblasti zdravotníctva; pre-
zentácia zdravých potravín na počítačovej komunikačnej sie-
ti; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pred-
vádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; 
vydávanie reklamných textov; reklama o zdraví a zdravot-
nom štýle; rozhlasová reklama; televízna reklama; marke-
ting; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; písanie reklamných textov; spra-
covanie textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklam-
ných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách; reklamné plagá-
tovanie; podpora predaja (pre tretie osoby); prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloobchod; predvá-
dzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu pre-
daja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; po-
skytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; 
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb;  
 

obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere zdra-
vých potravín; odborné obchodné alebo podnikateľské pora-
denstvo; personálne poradenstvo; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; obchodné odhady; obchodné sprostredko-
vateľské služby; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); prehľad tlače (výstrižkové služby). 
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; 
poskytovanie diskusných fór online; posielanie správ; tele-
vízne vysielanie; rádiová komunikácia. 
41 - Online vydávanie elektronických kníh a časopisov s vý-
nimkou vydávania reklamných a náborových textov; online 
poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopí-
rovania); písanie textov; vydávanie textov (okrem reklam-
ných); vydávanie kníh; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); online poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); fotografovanie; reportérske služby; tvor-
ba rozhlasových a televíznych programov; tvorba divadel-
ných alebo iných predstavení; televízna zábava; organizova-
nie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie a vedenie kolokvií; orga-
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizova-
nie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie súťaží krásy; organizo-
vanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; 
plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie ple-
sov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnos-
tiach zábavy; poskytovanie informácií o možnostiach rekre-
ácie; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; poskytovanie slu-
žieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu online a interak-
tívnymi počítačovými službami. 

(540) Zdravoteka 
(550) slovná 
(731) iSicommerce s.r.o., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 

(210) 448-2021 
(220) 16.2.2021 

 11 (511) 17, 35 
(511) 17 - Izolačné tkaniny; izolačné tkaniny z anorganických vlá-

kien. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triede 17 tohto zoznamu; maloobchodné a veľko-
obchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 17 tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu; predvádzanie tovaru pro-
stredníctvom internetu; podpora predaja pre tretie osoby; 
reklama. 

(540) ROTATEX 
(550) slovná 
(731) Rotatechnology s.r.o., Hrušovanská 24, 667 01 Vojkovice, 

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

 
 

(210) 693-2021 
(220) 8.3.2021 
(310) 569078 
(320) 15.1.2021 
(330) CZ 

 11 (511) 9, 35, 38, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy). 

35 - Reklama; marketing; obchodné informácie a rady spo-
trebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodné sprostred-
kovateľské služby; poskytovanie obchodných kontaktných 
informácií; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tova- 
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rov na obchodné účely; zbieranie, poskytovanie a triedenie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach; pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti; prieskum trhu; rozširovanie reklamných 
oznamov. 
38 - Telekomunikačné služby; prenos správ a obrazových in-
formácií prostredníctvom počítačov; komunikácia mobilný-
mi telefónmi. 
42 - Vývoj počítačového softvéru; počítačové programova-
nie; inštalácie počítačového softvéru; vývoj počítačového 
hardvéru; webhostingové služby; požičiavanie počítačového 
softvéru; prenájom počítačového hardvéru a počítačového 
vybavenia; konzultácie a poradenstvo v oblasti informač-
ných technológii; prevod (konverzia) počítačových progra-
mov alebo údajov (nie fyzický); kódovanie údajov; analýzy 
počítačových systémov; vývoj počítačových platforiem; ak-
tualizácia pamäťových bánk počítačových systémov; aktua-
lizácia webových stránok pre tretie osoby; diaľkové moni-
torovanie počítačových systémov. 

(540) BOOONO 
(550) slovná 
(731) XTRA Software, s.r.o., Učňovská 385/15, 190 00 Praha, 

Hrdlořezy, CZ; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 762-2021 
(220) 16.3.2021 

 11 (511) 6, 16, 21, 35, 39, 40 
(511) 6 - Kovové obalové nádoby; kovové nádoby; kovové ple-

chovky na nápoje (prázdne). 
16 - Papier; kartón; obaly (papiernický tovar); papierové 
alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; tlačoviny; 
baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká na 
odpadky; obálky (papiernický tovar). 
21 - Demižóny; plastové fľaše. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triedach 6, 16 a 21 tohto zoznamu; obchodné spro-
stredkovateľské služby; poradenské služby pri riadení ob-
chodnej činnosti. 
39 - Doprava, preprava; skladovanie; uskladňovanie; balenie 
tovarov; zber recyklovateľných výrobkov (doprava). 
40 - Triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (trans-
formácia); zhodnocovanie odpadu; spracovanie odpadu (trans-
formácia); recyklácia odpadu; likvidácia odpadu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá, čierna, tyrkysová, tmavomodrá, modrá 
(731) Správca zálohového systému n. o., Pluhová 192/2, 831 03 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 763-2021 
(220) 16.3.2021 

 11 (511) 6, 16, 21, 35, 39, 40 
(511) 6 - Kovové obalové nádoby; kovové nádoby; kovové ple-

chovky na nápoje (prázdne). 
16 - Papier; kartón; obaly (papiernický tovar); papierové 
alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; tlačoviny; 
baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká na 
odpadky; obálky (papiernický tovar). 
21 - Demižóny; plastové fľaše. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triedach 6, 16 a 21 tohto zoznamu; obchodné spro-
stredkovateľské služby; poradenské služby pri riadení ob-
chodnej činnosti. 
39 - Doprava, preprava; skladovanie; uskladňovanie; balenie 
tovarov; zber recyklovateľných výrobkov (doprava). 
40 - Triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (trans-
formácia); zhodnocovanie odpadu; spracovanie odpadu 
(transformácia); recyklácia odpadu; likvidácia odpadu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Správca zálohového systému n. o., Pluhová 192/2, 831 03 

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

 
 

(210) 778-2021 
(220) 18.3.2021 

 11 (511) 29, 30, 31, 32 
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zele-

nina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; mrazené ovocie; kon-
zervované bobuľové ovocie. 
30 - Ovocné želé (cukrovinky); kvety a listy rastlín (náhrad-
ky čaju). 
31 - Čerstvé ovocie a zelenina čerstvé bylinky; kríky; čerstvé 
bobuľové ovocie; sadenice. 
32 - Ovocné nápoje a ovocné džúsy; nealkoholické ovocné 
výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; mixované ovocné 
alebo zeleninové nápoje. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová, zelená 
(731) Škarčáková Ivana, Ing., Novozámocká 1350/42, 960 01 

Zvolen, SK; 
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(210) 799-2021 
(220) 22.3.2021 

 11 (511) 35, 39, 43 
(511) 35 - Podpora predaja pre tretie osoby; reklama; inzertné 

služby; aktualizovanie reklamných materiálov; predvádzanie 
tovaru; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, katalógy, periodické  
a neperiodické publikácie, tlačoviny, vzorky); zásielkové re-
klamné služby; vydávanie reklamných textov; rozhlasová  
a televízna reklama; organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; príprava elektronických pozvánok; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; poradenstvo pri 
organizovaní obchodnej činnosti; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; komerčné informačné kancelárie; zbieranie  
a zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 36, 41  
a 42; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v trie-
dach 29, 30, 31, 32, 33; obchodné sprostredkovateľské služ-
by v oblasti marketingu, reklamy a inzercie; pomoc pri ria-
dení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní a ria-
dení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; marketingové štúdie; poradenstvo v obchodnej or-
ganizácii; poskytovanie obchodných kontaktných informá-
cií; dojednávanie obchodných transakcií pre tretie osoby; op-
timalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
on-line inzercia; zhromažďovanie, poskytovanie a triedenie 
obchodných alebo podnikateľských informácií. 
39 - Automobilová doprava; balenie tovaru; doručovanie ba-
líkov; preprava tovaru; doručovacie a kuriérske služby; lo-
gistika v doprave; prenájom mraziacich boxov; prenájom 
skladísk. 
43 - Poskytovanie jedla a nápojov; keteringové služby; po-
skytovanie jedla a nápojov pre osoby v núdzi (charitatívne 
služby); dodávanie kávy do kancelárií (poskytovanie nápo-
jov); poskytovanie stravovania a nápojov pre veľtržné a vý-
stavné priestory; dodávanie jedál na okamžitú spotrebu; po-
skytovanie rýchleho občerstvenia s možnosťou odnesenia 
jedla so sebou; stravovacie služby pre podniky; zaisťovanie 
hromadného stravovania (catering); bary; bufety; catering 
(poskytovanie jedla a nápojov); firemné akcie (poskytovanie 
jedál a nápojov); kaviarne; podávanie jedál a nápojov; po-
hostinstvá (služby); poskytovanie jedla a nápojov prostred-
níctvom mobilného nákladného auta;; reštaurácie; stravova-
cie služby s možnosťou odnesenia jedla so sebou; príprava 
jedál a nápojov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžovožltá 
(731) Palkovič Martin, Hanojská 4, 040 13 Košice, SK; 
(740) Žižka Petr Mgr., Plzeň, CZ; 

 
 

(210) 903-2021 
(220) 31.3.2021 

 11 (511) 16, 30, 35, 43 
(511) 16 - Plagáty; obaly (papiernický tovar); papierové obrúsky 

(prestieranie); papierové servítky; papierové alebo lepen-
kové krabice;papierové alebo lepenkové etikety; baliaci 
papier; baliace plastové fólie; grafické zobrazenia; letáky;  
 

 papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo 
lepenkové prepravné obaly na fľaše; papierové podložky 
pod poháre; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo 
kartónové vývesné tabule; papierové kornúty. 
30 - Cukrárske výrobky; cestá na koláče; plnené koláče; 
jemné pečivárske výrobky; slané pečivo; polevy na koláče; 
cestá na jedlá; mandľové cesto; sucháre; sušienky, keksy; 
oblátky; sladké žemle; zákusky, koláče; kukuričné pukance; 
palacinky; zmrzliny; perníky, medovníky; pšeničná múka; 
droždie do cesta; kečup; mliečne kakaové nápoje; mliečne 
kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; sendviče; su-
šienky; pizza; zemiaková múčka (potraviny); pudingy; 
omáčky (chuťové prísady); torty; pečivo s mäsovou náplňou; 
kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; majo-
nézy; paradajková omáčka; sójová omáčka; jogurty mrazené 
(mrazené potraviny); chutneys (koreniny); tacos (mexické 
jedlo); kukuričné placky (tortilly); ľadový čaj; čajové nápo-
je; zálievky na šaláty; quiches (slaný koláč); polevy na kolá-
če; syrové sendviče (cheeseburgers); burritos (mexické plne-
né placky); hotdogy (teplé párky v rožku). 
35 - Reklamné plagátovanie; prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; reklama; online rekla-
ma na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie 
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; vydá-
vanie reklamných textov; vonkajšia reklama; zásielkové re-
klamné služby; písanie reklamných textov; marketing; pre-
nájom predajných stánkov; cielený marketing; maloobchod-
né služby s pekárenskými výrobkami. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občer-
stvenie (snackbary). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, hnedá, červená, oranžová, čierna, ružová, tmavomodrá 
(731) EC CONSULTING s.r.o., Dobrovského 2/2200, 811 08 Bra-

tislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 990-2021 
(220) 9.4.2021 

 11 (511) 20, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44 
(511) 20 - Nábytok. 

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s nábytkom; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s nábytkom pro-
stredníctvom internetu; vydávanie reklamných textov; ko-
merčné informačné kancelárie. 
36 - Prenájom nehnuteľností; ubytovacie kancelárie (prená-
jom bývania); správa nehnuteľností. 
37 - Reštaurovanie nábytku; renovácia nábytku; reštaurova-
nie umeleckých diel; renovácia starých domov (stavebná 
činnosť); údržba starých domov; stavebníctvo (stavebná čin-
nosť); stavebné informácie; stavebné poradenstvo; poraden-
stvo pri údržbe a renováciách domov; informácie o opravách 
a renováciách nábytku; informácie o opravách a renováciách 
budov. 
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38 - Prenos digitálnych nahrávok (podcastov); kontinuálny 
prenos dát (streaming). 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); online vydáva-
nie článkov (okrem reklamných); elektronická edičná čin-
nosť v malom; vydávanie kníh; vydávanie časopisov; vý-
chova; vzdelávanie; kultúrna činnosť; školenia; fotografova-
nie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór online. 
43 - Prenájom prechodného ubytovania. 
44 - Služby záhradných architektov; záhradníctvo; informá-
cie a poradenstvo pri renováciách záhrad. 

(540) Nebo nad Štiavnicou 
(550) slovná 
(731) Holtanová Beáta, Malobielska 47, 924 00 Veľký Biel, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1016-2021 
(220) 14.4.2021 

 11 (511) 8, 16, 21 
(511) 8 - Jedálenské príbory (nože, vidličky a lyžice). 

16 - Papier; podložky pod pivové poháre; papierové kornú-
ty; papiernický tovar. 
21 - Pivové poháre; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; misy; 
podnosy (tácne); papierové taniere; papierové podnosy pre 
domácnosť; taniere; paličky na jedenie; papierové alebo plas-
tové poháre; jednorázové taniere; slamky na pitie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená 
(731) Veľký Vladimír, Ďumbierska 47, 949 01 Nitra, SK; 

 
 

(210) 1138-2021 
(220) 22.4.2021 

 11 (511) 9, 16 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné). 

16 - Brožúry; tlačené publikácie; brožované knihy. 

(540) Okresky; okresky; OKRESKY. 
(550) slovná 
(731) Fusek Miloš, Námestie Matice slovenskej 1294/10, 018 41 

Dubnica nad Váhom, SK; 
 
 

(210) 1178-2021 
(220) 26.4.2021 

 11 (511) 6, 11, 37 
(511) 6 - Kovové nádrže; kovové kade; kovové nádoby na stla-

čený plyn alebo skvapalnený vzduch. 
11 - Výhrevné akumulátory; ohrievače vody (bojlery); za-
riadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; zariadenia 
na filtrovanie vody; tlakové zásobníky vody. 
37 - Inštalácie, čistenie, opravy a údržba tovarov uvede-
ných v triedach 6 a 11 tohto zoznamu. 
 
 
 

(540) Resin 
(550) slovná 
(731) REFLEX CZ, s.r.o., Sezemická 2757//2, 193 00 Praha, CZ; 
(740) JUDr. Lucie Kianková, BA, advokátka, Rödl & Partner, 

advokáti, v.o.s, Praha, CZ; 
 
 

(210) 1179-2021 
(220) 26.4.2021 

 11 (511) 7, 20, 37 
(511) 7 - Miešačky. 

20 - Priemyselné vodné nádrže, nie z kovu alebo z muriva; 
nádrže na skladovanie plynu, nie z kovu alebo z muriva; 
nádrže (nie kovové, nie murované). 
37 - Inštalácia, čistenie, opravy a údržba tovarov uvede-
ných v triedach 7 a 20 tohto zoznamu. 

(540) Reglyk 
(550) slovná 
(731) REFLEX CZ, s.r.o., Sezemická 2757//2, 193 00 Praha, CZ; 
(740) JUDr. Lucie Kianková, BA, advokátka, Rödl & Partner, 

advokáti, v.o.s, Praha, CZ; 
 
 

(210) 1184-2021 
(220) 26.4.2021 

 11 (511) 9, 36 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); elek-

tronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové 
programy; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo 
na stiahnutie; sťahovateľné elektronické peňaženky. 
36 - Bankovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investí-
cie; zmenárenské služby; klíring (bezhotovostné zúčtováva-
nie vzájomných pohľadávok a záväzkov); finančné riadenie; 
elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; kurzové 
záznamy na burze; obchodovanie na burze s uhlíkovými emi-
siami; sprostredkovanie na burze cenných papierov; posky-
tovanie finančných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; kolektívne financovanie projektov (crowdfunding); 
elektronické peňaženky (platobné služby); zmenárenské 
služby pre elektronické meny. 

(540) Dollero 
(550) slovná 
(731) Repa Ján, Ing., Adámiho 26, 841 04 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1204-2021 
(220) 27.4.2021 

 11 (511) 36 
(511) 36 - Informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti po-

isťovníctva; poisťovníctvo; zaisťovacie služby (finančné služ-
by); poisťovacie služby zamerané na predchádzanie škodám 
(zabraňovacia činnosť); uzatváranie poistiek (poisťovacie 
služby); aktuárske služby (poistno-matematické); sprostred-
kovanie poistenia; poradenstvo v oblasti poistenia; finančné 
služby; finančné analýzy; daňové odhady (služby); finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnu-
teľnosti); finančné informácie; finančné poradenstvo; kapitá-
lové investície. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená 
(731) Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein 

auf Gegenseitigkeit, Lerchengasse 3-5, 1080 Wien, AT; 
 
 



85 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 13/2021 – SK  dátum vydania:  14.7.2021 
 

(210) 1220-2021 
(220) 28.4.2021 

 11 (511) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administra-

tíva; kancelárske práce. 
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služ-
by; nehnuteľnosti (služby). 
38 - Telekomunikačné služby. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie 
ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
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 softvéru. 
45 - Právne služby; fyzická ochrana osôb a hmotného majet-
ku (bezpečnostné služby). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(731) PhDr. Marek Kuchta, MBA, Hurbanova 21, 085 01 Barde-

jov, SK; 
(740) KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1221-2021 
(220) 28.4.2021 

 11 (511) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administra-

tíva; kancelárske práce. 
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služ-
by; nehnuteľnosti (služby). 
38 - Telekomunikačné služby. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie 
ciest. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
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 softvéru. 
45 - Právne služby; fyzická ochrana osôb a hmotného majet-
ku (bezpečnostné služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(731) PhDr. Marek Kuchta, MBA, Hurbanova 21, 085 01 Barde-

jov, SK; 
(740) KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 
 
 
 
 

(210) 1227-2021 
(220) 29.4.2021 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Pivo; nealkoholické pivo; ochutené pivo. 

(540) BirGo 
(550) slovná 
(731) DFARMA spol. s.r.o., Pampelišková 327, 360 01 Jenišov, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 1256-2021 
(220) 3.5.2021 

 11 (511) 9, 16, 20, 25, 28 
(511) 9 - Reflexné prvky na oblečenie na zabránenie dopravným 

nehodám; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; vý-
stražné píšťalky; zvukové signálne zariadenia; akustické ve-
denia; gramofónové platne; sčítavacie stroje; zväčšovacie 
prístroje (fotografia); magnety; alarmy; liehomery; zosilňo-
vače zvuku; antény; okuliare proti oslepeniu svetlom; slneč-
né clony na prilby; stroje na počítanie a triedenie peňazí; au-
diovizuálne vyučovacie prístroje; hudobné mincové automa-
ty; mincové mechanizmy; žetónové mechanizmy; meradlá; 
elektrické signalizačné zvončeky; magnetofóny; magnetické 
pásky; lístkové automaty; reproduktorové skrinky; slnečné 
clony (optika); tlačidlá zvončekov; rámčeky na diapozitívy; 
počítacie stroje; rozmerové mierky, šablóny; nosiče zvuko-
vých nahrávok; ochranné prilby; dýchacie masky (nie na 
umelé dýchanie); retiazky na okuliare; blikavé svetlá (sve-
telné signály); signalizačné (návestné) zvonce; okuláre; kro-
komery; monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); 
fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo 
termické); šnúrky na okuliare; kreslené filmy; fotoaparáty; 
diapozitívy (fotografia); premietacie prístroje na diapozitívy; 
diktafóny; reproduktory, amplióny; gramofóny; fotoblesky; 
telefónne slúchadlá; premietacie plochy; tvárové štíty 
(ochranné pracovné prostriedky); špeciálne puzdrá na foto-
grafické prístroje a nástroje; filtre na dýchacie masky; foto-
grafické filtre; ochranné rukavice; ochranné rukavice proti 
rtg. lúčom na priemyselné použitie; pravítka (meracie nástro-
je); audiovizuálne prijímače; lasery (nie na lekárske použi-
tie); zväčšovacie sklá (optika); okuliare; okuliarové šošovky; 
výrobky očnej optiky; ochranné masky; matematické po-
môcky; mincové mechanizmy na televízne prijímače; mega-
fóny; počítačové pamäte; nástroje na meranie; mikrofóny; 
zrkadlá (optika); rámy na okuliare; pozorovacie nástroje; 
svetelné alebo mechanické signalizačné panely; statívy na 
fotoaparáty; fotografické hľadáčiky; automatické ovládacie 
zariadenia vozidiel; zvončeky (poplašné zariadenia); chráni-
če zubov; autorádiá; telefónne prístroje; spektroskopy; tep-
lomery (nie na lekárske použitie); respirátory na filtráciu 
vzduchu; dýchacie prístroje (nie na umelé dýchanie); vyučo-
vacie prístroje; elektrické zámky; signalizačné píšťalky; vý-
stražné trojuholníky do vozidiel; zariadenia na prenos zvuku; 
zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zaria-
denia, prehrávače; televízne prijímače; diaľkové ovládače; 
telefónne mikrofóny; binokulárne ďalekohľady; prístroje na 
zaznamenávanie času; digitálne počítadlá (totalizátory); vi-
deopásky; elektrické zariadenia proti krádežiam; hlasovacie 
zariadenia; píšťalky na psov; zabezpečovacie zariadenia pro-
ti odcudzeniu; exponované filmy; hmlové signály (nie vý-
bušné); magnetické identifikačné karty; magnetické disky; 
videorekordéry; počítačové klávesnice; čipy (mikroproceso-
rové doštičky); záchranné vesty; záchranné pásy; exponova-
né kinematografické filmy; kontaktné šošovky; puzdrá na 
kontaktné šošovky; elektrické dverové zvončeky; puzdrá na 
okuliare; trojnožky na fotoaparáty; audiovizuálne kompaktné 
disky; optické kompaktné disky; periférne zariadenia počíta-
čov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); elek-
tronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); kódované  
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 magnetické karty; počítačové rozhrania; monitory (počítačo-
vý hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (pe-
riférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; op-
tické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; čí-
tacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); bezpeč-
nostné pásy (nie na sedadlá vozidiel, nie športový výstroj); 
skenery (zariadenia na spracovanie údajov); guľôčkové počí-
tadlá; elektronické diáre; videokamery; kazetové prehrávače; 
elektronické vreckové prekladové slovníky; elektronické za-
bezpečovacie prívesky na tovary; ohňovzdorné obaly; karty 
s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesoro-
vé); odmerné lyžice; notebooky (prenosné počítače); vrec-
kové kalkulačky; ochranná obuv proti úrazom, proti ožiare-
niu a proti ohňu; slnečné okuliare; videokazety; kazety na 
videohry; video displeje; videotelefóny; okuliare na športo-
vanie; ochranné prilby na športovanie; elektronické publiká-
cie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; de-
koratívne magnety; bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; 
prenosné osobné stereoprehrávače; opierky zápästia na prácu 
s počítačom; kryty na elektrické zásuvky; nahratý softvér na 
počítačové hry; slúchadlá; prenosné krátkovlnné vysielačky; 
elektronické svetelné ukazovadlá (vyučovacie pomôcky); 
kuchynské časovače (presýpacie hodiny); DVD prehrávače; 
handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na tele-
fonovanie bez držania telefónu); jazdecké prilby; špeciálne 
laboratórne odevy; identifikačné magnetické náramky; sťa-
hovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné 
hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; 
prenosné multimediálne prehrávače; šnúrky na mobilné tele-
fóny; prenosné počítače; tašky na notebooky; obaly na note-
booky; digitálne fotorámiky; nalepovacie teplomery (nie na 
lekárske použitie); počítačové softvérové aplikácie (sťahova-
teľné); čítačky elektronických kníh; smartfóny; náplne do 
tlačiarní a kopírovacích strojov (prázdne); audiovizuálne prí-
stroje na monitorovanie bábätiek; videoprístroje na monito-
rovanie bábätiek; clony proti bočnému svetlu na objektívy 
fotoaparátov; tablety (prenosné počítače); kódované karty na 
odomykanie dverí; 3D okuliare; pamäťové karty zariadení 
na videohry; mobilné telefóny; digitálne tabule; zariadenia 
na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; nabíjačky na 
elektronické cigarety; inteligentné náramky (meracie prístro-
je); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; tyče na foto-
grafie selfie; reflexné vesty; elektronické obojky na výcvik 
zvierat; ovládače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové 
hry; inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; ochranné fó-
lie na obrazovky počítačov; chrániče zubov na športovanie; 
chrániče hlavy na športovanie; obaly na vreckové počítače 
(PDA); termovízne kamery; obaly na elektronické tablety; 
smart prstene; reproduktory nízkych frekvencií; ochranné fó-
lie na smartfóny; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu 
realitu; elektronické interaktívne tabule; humanoidné roboty 
s umelou inteligenciou; batérie do elektronických cigariet; 
elektronické diaľkové ovládače ako prívesky na kľúče; pra-
vouhlé uholníky a príložníky so stupnicou; rysovacie uhol-
níky a príložníky so stupnicou; elektronické číslicové disple-
je; vzdelávacie roboty; bezpečnostné monitorovacie roboty; 
vreckové počítače (PDA); platformy počítačového softvéru, 
nahrané alebo na stiahnutie; mierky na meranie veľkosti prs-
teňov; mierky na meranie obvodu prstov; počítače typu ten-
ký klient; kamery do automobilov na cúvanie; elektronické 
vreckové slovníky; píšťalky na športové účely; počítačový 
softvér na šetriče obrazovky (nahratý alebo sťahovateľný); 
objektívy na fotografie selfie; sťahovateľné grafické prvky 
do mobilných telefónov; počítače na nosenie na tele alebo na 
odeve; displeje na nosenie na tele alebo na odeve; atramen-
tové náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov (prázdne); 
prístroje na projekciu virtuálnych klávesníc; poťahy na slú-
chadlá; rukavice na virtuálnu realitu; sťahovateľné emotiko-
ny do mobilných telefónov; elektrické zásuvky; sťahovateľ-
ný softvér na počítačové hry; opierky na notebooky; ochran- 
 

 né pokrývky hlavy; elektronické visacie zámky; bezdrôtové 
komunikačné slúchadlá; popruhy na prenášanie nákladov; 
videoprojektory; terminály na platbu kartou. 
16 - Oceľové písmená; oceľové pierka; dávkovače lepiacej 
pásky (kancelárske potreby); pečiatky (s adresnými údajmi); 
strojčeky na tlačenie adresy; papier; plagáty; reklamné tabule 
z papiera, kartónu alebo lepenky; kancelárske kramličky; zo-
šívačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; tlače (ryti-
ny); pásky (prstence) na cigary; orezávacie strojčeky na ce-
ruzky (elektrické aj neelektrické); knižné zarážky; opierky 
na ruky pre maliarov; vodové farby (akvarely); architekto-
nické modely; spisové obaly (papiernický tovar); strieborný 
papier; umelecké litografie; obrazy (maľby) zarámované 
alebo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; za-
raďovače, šanóny (na voľné listy); gumené pásky na kance-
lárske použitie; podložky pod pivové poháre; lístky; skicáre; 
útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; výšiv-
kové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky (kancelárske 
potreby); maliarske štetce; pijavý papier; pečate; pečatidlá; 
napustené pečiatkovacie podušky; pečatné vosky; kancelár-
ske pečatné stroje; materiály na pečatenie; zošity; vzory na 
kopírovanie; priesvitný papier (pauzovací); pauzovacie plát-
no; návleky na prsty na kancelárske použitie; typy, tlačové 
písmo; kopírovací uhľový papier; papier do záznamových 
zariadení; poznámkové zošity; rysovacie uholníky, príložní-
ky; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariade-
ní; kartotékové lístky; hárky papiera; kartón, lepenka; lepen-
kové škatule na klobúky; tuby z kartónu; katalógy; kovové 
príchytky na kartotečné lístky; spevníky; sádzacie rámy (po-
lygrafia); obaly na doklady; maliarske stojany; číslice (tla-
čiarenské typy); tuš; modelovacie vosky okrem dentálnych; 
zoraďovače (kancelárske potreby); kancelárske dierkovače; 
toaletný papier; knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy 
(písmená a číslice); zásuvky na spisy; papierové kornúty; ko-
rekčné laky (kancelárske potreby); korekčné tuše (heliogra-
fia); tuhy do ceruziek (náplne); šablóny na rysovanie kriviek; 
obaly (papiernický tovar); krieda na písanie; litografická 
krieda; krajčírska krieda; držiaky na kriedu; násady na ce-
ruzky; mechanické ceruzky; papierové nádobky na mliečne 
výrobky; kancelárske štipce; obtlačky; grafické vzory (tlačo-
viny); mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); 
rysovacie dosky; rysovacie potreby; rysovacie nástroje; dia-
gramy; obálky (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia; 
leptané štočky; baliaci papier; hroty pier; písacie stroje (elek-
trické aj neelektrické); puzdrá na perá, perečníky; hroty písa-
cích pier zo zlata; pomôcky na vymazávanie; písacie potre-
by; emblémy (papierové pečate); šablóny na vymazávanie; 
gumy na gumovanie; papier do elektrokardiografov; diero-
vačky (kancelárske potreby); atramenty; farbiace pásky; ka-
lamáre; kancelárske obálkovacie stroje; fotografie (tlačovi-
ny); pijaky; pečiatky; knihárske textílie; rysovacie súpravy; 
účtovné knihy; zoznamy; figuríny z papierovej drviny; sošky 
z papierovej drviny; filtračný papier; papierové filtračné ma-
teriály; tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem ná-
bytku; uhoľ na umelecké kreslenie; šablóny (kancelárske po-
treby); tlačiarenské sadzobnice; geografické mapy; zemské 
glóbusy; misky na vodové farby pre umelcov; grafické rep-
rodukcie; grafické zobrazenia; škrabky na kancelárske pou-
žitie; rytecké dosky; hektografy; časové rozvrhy (tlačoviny); 
navlhčovadlá (kancelárske potreby); pohľadnice; ručné eti-
ketovacie prístroje; podklady na tlačenie, nie textilné; pre-
nosné tlačiarničky (kancelárske potreby); tlačené publikácie; 
príručky; listový papier; ťažidlo na papiere; kopírovacie ihly 
na rysovanie alebo kreslenie; rysovacie perá; stolové prestie-
ranie z papiera; litografie; litografické dosky; brožované 
knihy; svietivý papier; papierová drvina; paragóny; značko-
vacia krieda; modelovacie plastové hmoty; modelovacie 
hmoty; modelovacie pasty; papierové vreckovky; farbiace 
plátna do rozmnožovacích strojov; papierové obrusy; škol-
ské tabule; kancelárske sponky; olejotlače; knihárske zálož-
ky do kníh; papierové pečate; palety pre maliarov; pantogra- 
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fy (rysovacie potreby); papiernický tovar; pergamenový pa-
pier; pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šablóny; maliar-
ske valčeky pre domácnosť; maliarske plátna; škatule s far-
bami (školské pomôcky); baliace plastové fólie; zariadenia 
na paspartovanie fotografií; stojany na fotografie; zinkogra-
fické štočky; nákresy; ryhovače papiera (kancelárske potre-
by); plniace perá; šablóny na kreslenie a maľovanie; roz-
množovacie blany; portréty; papierové ozdobné kvetináče; 
rozmnožovacie stroje a prístroje; papierové pásky a štítky na 
zaznamenávanie počítačových programov; prospekty; papier 
na rádiogramy; rysovacie pravítka; tlačové reglety; knihár-
ske potreby; knihárske plátno; knihárske nite; farbiace plátna 
do kopírovacích strojov; perá (kancelárske potreby); časopi-
sy (periodiká); papierové pásky iné ako do vlasov alebo 
stužkárska galantéria; papierové alebo plastové vrecia, vrec-
ká a puzdrá na balenie; podušky na pečiatky; školské potre-
by (papiernický tovar); záložky do kníh; blahoprajné po-
hľadnice; mastenec (krajčírska krieda); guľôčky do guľôč-
kových pier; papierové podložky na stôl (anglické prestiera-
nie); podložky na písanie; klávesy písacích strojov; stojany 
na pečiatky; puzdrá na pečiatky; poštové známky; držiaky na 
pečiatky; priesvitky (papiernický tovar); etiketovacie kliešte; 
glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); le-
pidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace 
pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; adresné 
štítky do adresovacích strojov; ročenky; škrobové lepidlá pre 
domácnosť a na kancelárske použitie; štetce; samolepky pre 
domácnosť a na kancelárske použitie; gumičky (kancelárske 
potreby); papierové podbradníky; drevitá lepenka (papier-
nický tovar); drevitý papier; papierové alebo lepenkové kra-
bice; stojany na perá a ceruzky; papierové alebo lepenkové 
prepravné obaly na fľaše; papierové podložky pod poháre; 
oznámenia (papiernický tovar); plastové bublinové fólie (na 
balenie); papierové zástavy; skartovačky (kancelárske potre-
by); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; skrinky na 
spisy (kancelárske potreby); lepiace pasty na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; nože na papier (otvárače lis-
tov); papierové alebo plastové vrecká na odpadky; strúhadlá 
na ceruzky (elektrické aj neelektrické); odličovacie papiero-
vé obrúsky; papierové servítky; papierové obrúsky (prestie-
ranie); uholníky na rysovanie; príložníky na rysovanie; ná-
sadky na perá; písacie súpravy (papiernický tovar); stojany  
s kalamárom a písacími potebami; obaly na súpravy písacích 
potrieb; grafické znaky; papierové alebo lepenkové obaly na 
fľaše; papierové alebo lepenkové pútače; papierové utierky; 
papierové utierky na tvár; papierové alebo lepenkové etike-
ty; viskózové fólie na balenie; lepiace gumy na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; pogumované plátno pre pa-
piernictvo; vyzina (želatína) na kancelárske použitie a pre 
domácnosť; vrecká do mikrovlnných rúr; papierové filtre na 
kávu; paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); pa-
pierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papier-
nický tovar); knihárske stroje a prístroje (kancelárske potre-
by); komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); puzdrá 
na šekové knižky; atramentové tyčinky; kamenné kalamáre 
(nádobky na atrament); hudobné blahoželania (pohľadnice); 
škrobové obalové materiály; parafínový papier; puzdrá na 
pasy; kaligrafické štetce; papier do skríň (parfumovaný ale-
bo neparfumovaný); prístroje na tlačenie na kreditné karty, 
nie elektrické; laminovačky na dokumenty (kancelárske po-
treby); papiere na maľovanie a kaligrafiu; zotierače tabúľ; 
tabule na zapichovanie oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; 
ozdobné papierové mašle iné ako do vlasov alebo stužkárska 
galantéria; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre vý-
tvarníkov); sponky na bankovky; zberateľské karty (nie na 
hranie); papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fó-
lie na balenie potravín; papierové alebo plastové hárky alebo 
fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; korekčné pásky 
(kancelárske pomôcky); maliarske palety; značkovacie perá 
(papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernický to-
var); držiaky stránok otvorenej knihy; polymérová modelo- 
 

vacia hmota; pečiatky na znehodnocovanie známok; papie-
rové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); 
papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; bankov-
ky; značkovací kriedový sprej; tlačené poukážky; ryžový 
papier; plastové vrecká na exkrementy zvierat chovaných  
v domácnosti; papierové obrusy (behúne); tlačené partitúry; 
papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; fólie 
na celuloidovú animáciu; papierové vrecká na sterilizáciu 
lekárskych nástrojov; identifikačné visačky (kancelárske po-
treby); navíjačky na identifikačné visačky (kancelárske po-
treby); štipce na identifikačné visačky (kancelárske potreby); 
papierové podložky na lekárske vyšetrovacie stoly; papiero-
vé podložky na podnosy so zubárskymi nástrojmi; papierové 
podbradníky s rukávmi; formátové rezačky na papier (kance-
lárske potreby); šablóny na zdobenie jedál alebo nápojov; 
menovky (kancelárske potreby); pásky na čiarové kódy; trb-
lietky na papiernické výrobky; papierové kontrolné štítky na 
batožinu; čistiace papierové obrúsky; obaly na knihy; oma-
ľovánky. 
20 - Zobrazovacie tabule; plastové ozdoby na potraviny; 
lôžka pre domáce zvieratá; búdky pre zvieratá chované  
v domácnosti; búdy pre zvieratá chované v domácnosti; 
striebrené sklo (zrkadlové); police na knihy; drevené pásky; 
korkové fľaškové zátky; korkové zátky; prepravky na fľaše; 
rámy na vyšívanie; obruby, rámy na kefy; krajčírske stojany; 
kartotékové skrinky (nábytok); priehradkové skrine; stolič-
ky; hlavové opierky (časti nábytku); stojany na klobúky; na-
kladacie palety (nekovové); závesy, pánty (nekovové); vy-
stavovacie stojany; vešiaky na odevy; police do registrač-
ných skríň (nábytok); nádrže na tekuté palivá (nekovové); 
komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; pulty; nekovové 
kontajnery (skladovacie, dopravné); nekovové prepravné 
kontajnery; nekovové podnosy; podušky; nekovové háčiky 
na vešiaky; stolárske umelecké výrobky; školský nábytok; 
drevené alebo plastové pútače; snímateľné kryty na drezy; 
plastové nádoby (obaly); postele; vtáčie klietky, búdky; vejá-
re; nekovové vrchnáky na nádoby; jasle (kŕmidlá); latkové 
prepravky; obaly na odevy; nekovové poznávacie značky; 
nekovové registračné značky; novinové stojany; stojany na 
časopisy; stojany na knihy; prepravné prútené koše; stojany 
na vešanie kabátov; bytové zariadenie (dekoračné predme-
ty); nekovové identifikačné štítky; domové čísla (nie kovo-
vé, nie svietiace); vankúše; nafukovacie vankúše (nie na le-
kárske účely); stojany na dáždniky; paravány, zásteny (náby-
tok); nekovové háčiky na odevy; dekoračné korálkové záve-
sy; nádrže (nie kovové, nie murované); záclonové háčiky; 
trstina (materiál na tkanie); zámky na vozidlá (nie kovové); 
pohovky; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; toaletné 
stolíky; profily na obrazové rámy; police; zrkadlá; podhlav-
níky; panely na vešanie kľúčov; stojany na taniere; prútený 
alebo košikársky tovar; vitríny (nábytok); nafukovacie pod-
ušky (nie na lekárske účely); nafukovacie matrace (nie na 
lekárske účely); drevené, voskové, sadrové alebo plastové 
umelecké predmety; nekovové debny; podstavce, kostry, 
stojany na počítače; nekovové korunkové uzávery na fľašky; 
nekovové fľaškové uzávery; identifikačné náramky (nie ko-
vové); pojazdné servírovacie stolíky; busty z dreva, vosku, 
sadry alebo plastov; rámy na obrazy; uhlové podpery na ob-
razové rámy; masážne stoly; vodné postele (nie na lekárske 
použitie); taburetky; drevené obaly na fľaše; drevené, vos-
kové, sadrové alebo plastové figuríny; drevené, voskové, 
sadrové alebo plastové sošky; zámky okrem kovových a elek-
trických; nekovové koše; poštové schránky (nie kovové, nie 
murované); poťahy alebo obaly na šatstvo (na uskladnenie); 
vývesné štíty z dreva alebo plastov; skrinky na hračky; det-
ské vysoké stoličky; detské chodúľky; reklamné nafukovacie 
predmety; plastové karty na otváranie dverí (nekódované, 
nie magnetické); sklenené tabule na zrkadlá; preliezačky pre 
mačky; palice na nosenie bremien (váhy); stolíky pod počí-
tače; dekoratívne zvonkohry; opierky na knihy; podušky pre 
domáce zvieratá; interiérové rolety (nábytok); nekovové  
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kľučky na dvere; príručné toaletné zrkadielka; podložky do 
ohrádok pre dojčatá; stojany na uteráky (nábytok); nekovové 
držadlá, kľučky; nástenné prebaľovacie pulty; dojčenské 
prebaľovacie podložky; interiérové papierové žalúzie; inte-
riérové textilné rolety; dverové zvonce (nekovové, neelek-
trické); samostatne stojace deliace priečky (nábytok); neko-
vové závitové uzávery na fľaše; nafukovací nábytok; neko-
vové schodíky; vitríny na vystavovanie šperkov; spacie pod-
ložky; nekovové krúžky na kľúče; nekovové dávkovače vre-
ciek na psie výkaly, upevnené; nekovové skrinky na náradie 
(prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne); police (ná-
bytok); nekovové háky na zavesenie tašky; plastové kľúče; 
plastové štítky; pultové stoly; knižnice (nábytok); stojany na 
oblečenie; nekovové kanistry; vtáčie búdky; nekovové štipce 
na uzatváranie vreciek; textilné chrániče do detských postie-
ľok (nie posteľná bielizeň); drevené alebo plastové krabice; 
detské postieľky; novorodenecké koše; šatníky; taburety; 
nekovové spodné vrstvy podpätkov; drevené, voskové, sad-
rové alebo plastové kríže okrem šperkov; nafukovacie mat-
race nie na lekárske použitie; kempingové matrace; sprchové 
stoličky; dojčenské hlavové opierky; dojčenské polohovacie 
oporné podložky; dojčenské polohovacie oporné vankúše; 
nekovové žŕdky na zástavy; zátky okrem sklených, kovo-
vých a gumových; dojčenské sedadlá do kúpeľa; pracovné 
dosky na použitie na kolenách; prenosné písacie stoly; neko-
vové visacie zámky (nie elektronické); zásuvky (časti nábyt-
ku); zámky na batožinu. 
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoris-
tov; obuv; sandále na kúpanie; našuchovačky k vode; pan-
čuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; ba-
retky; pracovné plášte; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; níz-
ke čižmy; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na dám-
sku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); ná-
krčníky; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, 
boxerky); priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná bieli-
zeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové 
kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; 
svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; 
podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do 
topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; od-
evy; klobúky; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); 
snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy (oble-
čenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, 
obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); 
chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky 
topánok; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; 
rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; šerpy; 
pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná obuv; kožu-
šinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); 
korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; vesty; pružné 
pásky na gamaše; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); 
gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; 
oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; 
livreje; športové tričká, dresy; zástery; rukávniky; rukavice 
bez prstov; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožu-
šinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na 
odevy; pyžamá; šaty; sandále; pánska spodná bielizeň (sli-
py); podprsenky; zvrchníky; podpätky na obuv; lemy na 
podrážky obuvi (rámy); uniformy; bundy; saká; papierové 
odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kú-
pacie plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; 
topánky; podpätky; topánky na športovanie; nánožníky, nie 
elektricky vyhrievané; štuple na kopačky; vysoká športová 
obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s ka-
pucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bieli-
zeň); body (spodná bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbo-
ry; odevy z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; 
tričká; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; opasky 
na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; pa-
pierové klobúky (oblečenie); masky na spanie; nohavicové 
sukne; pončá; lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty  
 

(pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; člen-
kové topánky; ponožky pohlcujúce pot; kadernícke plášten-
ky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbo-
ry); kimoná; podbradníky s rukávmi okrem papierových; 
odevy obsahujúce látky na chudnutie; vyšívané odevy; chrá-
niče podpätkov; pokrývky hlavy; palčiaky; latexové odevy; 
tričká na športovanie chrániace pred odreninami a vyrážka-
mi; odevy so zabudovanými svetelnými diódami; šatky (na 
hlavu); priľnavé podprsenky; gamaše (doplnky obuvi). 
28 - Duše do hracích lôpt; kapsle do pištolí (hračky); hračky 
pre zvieratá chované v domácnosti; krúžky (hádzanie obru-
čí); umelé vianočné stromčeky; hojdačky; lopty na hranie; 
balóny (na oslavy, na hranie); hojdacie koníky; dojčenské 
fľaše pre bábiky; stacionárne tréningové bicykle; kolky (fi-
gúrky); guľky na hranie; hračky; stavebnicové kocky (hrač-
ky); pukačky v tvare cukríkov; držiaky na sviečky na via-
nočné stromčeky; hracie lopty; boxerské rukavice; šarkany; 
navijaky na šarkanov; terče; zvončeky na vianočné stromče-
ky; hracie žetóny; stavebnice; strunové výplety rakiet; stroje 
na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; drobné darčeky ale-
bo žartovné predmety rozdávané hosťom na večierkoch; 
chrániče na píšťaly (športový tovar); vak s kriketovými po-
trebami; hokejky; dáma (hra); kocky (hra); cvičebné náradie 
na posilňovanie hrudníka; disky (športové náradie); domino 
(hra); šachové hry; šachovnice; hracie dosky na dámu; pišto-
le (hračky); valčeky do stacionárnych tréningových bicyk-
lov; golfové vaky na kolieskach alebo bez koliesok; atrapy, 
napodobeniny tovarov a žartovné predmety; stoly na stolový 
futbal; hracie rukavice; spoločenské hry; postieľky pre bábi-
ky; domčeky pre bábiky; bábky; bábiky; divadelné masky; 
karnevalové masky; modely automobilov; plutvy na pláva-
nie; detské nafukovacie bazény; umelý sneh na vianočné 
stromčeky; kolieskové korčule; izby pre bábiky; obaly na ly-
že; lyže; stoly na stolný tenis; sánky (športové potreby); ko-
lobežky (hračky); bedmintonové košíky; vzduchové pištole 
(hračky); ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľova-
cích telies a cukroviniek); stojany na vianočné stromčeky; 
biliardové tága; špičky biliardových tág; biliardové stoly; bi-
liardové stoly na použitie po vhodení mince; plachetnice 
(malé); klzáky (rogalá); prístroje na hry; gymnastické zaria-
denia; chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na ko-
lená (športový tovar); kolotoče nad detské postieľky; 
ochranné vypchávky (časti športových úborov); skejtbordy; 
šmykľavky (na hry); medvedíky (hračky); vodné lyže; gol-
fové rukavice; spoločenské stolové hry; lietajúce taniere 
(hračky); plyšové hračky; bublifuky; vozidlá (hračky); palič-
ky mažoretiek; sieťky na motýle; hlavolamy (puzzle); pein-
tbolové zbrane (športové potreby); náboje do peintbolových 
zbraní (športové potreby); remene na surfy; zariadenia na 
vyhadzovanie tenisových loptičiek; štartovacie bloky (špor-
tové potreby); snežiace gule; opasky pre vzpieračov (športo-
vé potreby); dosky na tréning vo vode; karty na bingo; ko-
lieskové korčule (jednoradové); piňaty; boxovacie vrecia; 
diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); snežnice; gumipušky 
(športové potreby); hracie automaty uvádzané do činnosti 
vhodením mince; kaleidoskopy; hracie karty; konfety; elek-
tronické terče; poľovnícke alebo rybárske pachové návnady; 
maskovacie štíty (športové potreby); suspenzory pre špor-
tovcov (športové potreby); snoubordy; skladacie modely 
(hračky); hracie automaty (pačinko); stúpacie železá (horo-
lezecký výstroj); výherné hracie automaty; hracie automaty; 
papierové čiapky na spoločenské zábavy; dosky na výučbu 
plávania; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na lotério-
vé hry; mäkké hračky; trampolíny; plávacie ramenné pásy; 
plávacie kolesá; plávacie vesty; hracie videoautomaty; vrec-
kové hry s LCD displejom; arkádové hracie videoautomaty; 
ovládače hracích konzol; hračkárske modely; figúrky (hrač-
ky); jednoručné činky; masky (hračky); ovládače hračiek; 
golfové vozíky; dosky na paddleboarding; ovládače na počí-
tačové hry (džojstiky); ochranné fólie na displeje prenosných 
elektronických hier; drony (hračky); roboti (hračky); ihly do  
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púmp na nafukovanie hracích lôpt; pumpy prispôsobené 
hracím loptám; hracie deky pre batoľatá; detské dečky spo-
jené s plyšovou hračkou; detské trojkolky; hračkárska koz-
metika (imitácia kozmetiky); nafukovacie predmety do pla-
veckých bazénov; stuhy na modernú gymnastiku; modelova-
cie tmely (hračky); modelovacie pasty (hračky); prenosné 
hry a hračky s telekomunikačnými funkciami; bumerangy; 
zberateľské karty na hranie; opasky na úpravu pásu cviče-
ním; potápačské plutvy; plavecké rukavice s plávacími 
blanami; nafukovacie hračky do plaveckých bazénov; ko-
lieskové lyže; lyžiarske palice; lyžiarske palice ku koliesko-
vým lyžiam; popruhy na jogu; hračkárske stany; herné kon-
zoly; prenosné herné konzoly; detské záhradné domčeky; 
chrániče do suspenzorov pre športovcov; prívesky na golfo-
vé vaky; skeletonové sánky; antistresové hračky. 

(540) @lilly.rose2010 
(550) slovná 
(731) Andrejčák Barbora, JUDr. PhDr., Dunajská 7114/15, 811 08 

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

 
 

(210) 1335-2021 
(220) 11.5.2021 

 11 (511) 37, 39, 42, 43, 44 
(511) 37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť). 

39 - Poskytovanie informácií o cestovných trasách. 
42 - Architektonické služby; architektonické poradenstvo. 
43 - Recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa prí-
chodov a odchodov); turistické ubytovne. 
44 - Služby záhradných architektov. 

(540) Farmárske lúky 
(550) slovná 
(731) Domesk, s.r.o., Ľ. Štúra 33, 962 31 Sliač, SK; 
(740) Ivan Ľubomír, JUDr., Zvolen, SK; 

 
 

(210) 1339-2021 
(220) 11.5.2021 

 11 (511) 9 
(511) 9 - Počítačové operačné programy (nahraté); počítačový 

softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počí-
tačové programy; nahratý softvér na počítačové hry; huma-
noidné roboty s umelou inteligenciou; platformy počítačo-
vého softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; sťahovateľný 
softvér na počítačové hry; sťahovateľné kryptografícké 
kľúče na operácie s kryptomenou. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) fialová, ružová, biela 
(731) ZODOF a.s., Miletičova 21, 821 08 Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 1348-2021 
(220) 13.5.2021 

 11 (511) 30, 35, 41 
(511) 30 - Čaj; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); aroma-

tické prípravky do potravín; koreniny; konzervované zá-
hradné bylinky (chuťové prísady); čajové nápoje; kvety a lis-
ty rastlín (náhradky čaju). 
35 - Predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozši-
rovanie vzoriek tovarov; online poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; malo-
obchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi a službami 
uvedenými v triedach 30 a 41 tohto zoznamu. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie 
kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; 
vzdelávanie; školenia; výchovnozábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie konferencií; informácie o výchove  
a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
školské služby (vzdelávanie); odborné školenia zamerané na 
odovzdávanie know-how; online poskytovanie videozázna-
mov (bez možnosti kopírovania). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) okrová 
(731) Henzélyová Iveta, Mgr., Ždiarska 21, 040 12 Košice, SK; 
(740) Žižka Petr Mgr., Plzeň, CZ; 

 
 

(210) 1363-2021 
(220) 14.5.2021 

 11 (511) 5, 20, 30, 35, 42 
(511) 5 - Antibakteriálne tekuté mydlá; toaletné prípravky s lieči-

vými účinkami; dezinfekčné mydlá; dezinfekčné prípravky 
na hygienické použitie; chemické dezinfekčné prostriedky 
na WC; dezinfekčné prípravky; prípravky proti poteniu; prí-
pravky na umývanie psov (insekticídy); prípravky na umý-
vanie psov; repelenty na odpudzovanie hmyzu; liečivé nápo-
je; liečivé čaje. 
20 - Lavičky (nábytok); police na knihy; písacie stoly; kan-
celársky nábytok; stoličky; kreslá; komody; stoly; postele; 
stojany na kvety (nábytok); ratan; pohovky; rámy postelí; to-
aletné stolíky; zrkadlá; rámy na obrazy; knižnice (nábytok); 
šatníky. 
30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); sušienky, 
keksy; káva; žuvačky; mliečne kávové nápoje; kávové nápo-
je. 
35 - Organizovanie veľtrhov; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; predvádza-
nie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
vyhľadávanie sponzorov; prezentácie výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; subdodávateľské služby 
(obchodné služby); zásobovacie služby pre tretie osoby (ná-
kup tovarov a služieb pre iné podniky); marketing; rozvíja-
nie reklamných nápadov; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(vzťahy s verejnosťou, reklama); poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom web stránok; podpora predaja  
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tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; plate-
né reklamné služby typu „klikni sem“; rozširovanie reklam-
ných oznamov; sprostredkovateľne práce; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; 
vydávanie reklamných textov; reklama; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); marketingový prieskum; podpora pre-
daja pre tretie osoby; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; vonkajšia reklama. 
42 - Architektonické služby; architektonické poradenstvo; 
navrhovanie interiérov; navrhovanie grafickej úpravy reklam-
ných materiálov; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyse-
lné dizajnérstvo). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) parížska modrá, zlatá, biela, zelená, červená 
(731) Pristach Martin, Biringerova 5, 949 01 Nitra, SK; 

 
 

(210) 1373-2021 
(220) 17.5.2021 

 11 (511) 41, 43, 44 
(511) 41 - Organizovanie a vedenie školení, prednášok, seminárov 

a kampaní zameraných na ochranu zvierat; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vedo-
mostných súťaží. 
43 - Ubytovanie pre psov; služby útulkov poskytujúcich do-
časné ubytovanie pre zvieratá. 
44 - Služby útulkov poskytujúcich veterinárnu pomoc. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, čierna, biela 
(731) PSÍ ŠTÉSTÍ, Podháj 2089/39, 974 05 Banská Bystrica, SK; 
(740) Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD., Brati-

slava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 1382-2021 
(220) 17.5.2021 

 11 (511) 16, 25, 35, 41, 44 
(511) 16 - Papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu ale-

bo lepenky; spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; no-
viny; periodiká; karisbloky; skicáre; brožúry; zošity; poznám-
kové zošity; katalógy; knihy; kancelárske dierkovače; obaly 
(papiernický tovar); rysovacie potreby; rysovacie nástroje; 
písacie potreby; emblémy (papierové pečate); zoznamy; tla-
čivá (formuláre); šablóny (kancelárske potreby); pohľadnice; 
tlačoviny; príručky; tlačené publikácie; prospekty; perá 
(kancelárske potreby); časopisy (periodiká); školské potreby 
(papiernický tovar); ročenky; kalendáre; oznámenia (papier-
nický tovar); papierové podložky pod poháre; papierové ser-
vítky; papierové utierky; samolepky (papiernický tovar); pí-
sacie nástroje; tabule na zapichovanie oznamov; letáky; 
obálky na dokumenty (papiernický tovar); tlačené poukážky; 
papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; me-
novky (kancelárske potreby). 
25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; 
obuv na kúpanie; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; 
nízke čižmy; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke kabá-
tiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná bie-
lizeň; šilty; kapucne (časti odevov); pracovné plášte; opasky 
(časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; po-
nožky; košele; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); kom-
binézy (oblečenie); kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; 
cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; 
pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé 
odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; 
zástery; papuče; pyžamá; uniformy; bundy; plavky; topánky; 
podpätky; topánky na športovanie; čelenky (oblečenie); trič-
ká; nohavicové sukne; pokrývky hlavy; kimoná; trikoty (cvi-
čebné úbory). 
35 - Reklamné plagátovanie; fotokopírovacie služby; pred-
vádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmnožova-
nie dokumentov; rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom re-
klamných materiálov; reklama; vydávanie reklamných tex-
tov; reklamné agentúry; prenájom reklamných plôch; podpo-
ra predaja pre tretie osoby; spracovanie textov; zásielkové 
reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; písanie reklamných textov; marketing; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; cielený marketing; von-
kajšia reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prie-
skum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; pora-
denstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); rozhlasová reklama; marketin-
gový prieskum; služby porovnávania cien; vyhľadávanie 
sponzorov; telemarketingové služby; tvorba reklamných fil-
mov; obchodné sprostredkovateľské služby; platené reklam-
né služby typu „klikni sem“; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; rozvíjanie re-
klamných nápadov; prenájom bilbordov; písanie textov sce-
nárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií 
na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti 
komunikácie (reklama); služby v oblasti vzťahov s médiami; 
obchodné spravodajské služby; konkurenčné spravodajské 
služby; obchodný manažment, obchodná organizácia a ob-
chodná administratíva; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; sprostredkovateľne práce; po-
radenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; per-
sonálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; ob-
chodný alebo podnikateľský výskum; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; prieskum verejnej mienky; obchodný manaž-
ment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe. 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; roz-
hlasová zábava; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; varietné  
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predstavenia; divadelné predstavenia; poskytovanie športo-
vísk; diskotéky (služby); organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; služby poskytované prázdninovými tábormi 
(zábava); organizovanie živých vystúpení; premietanie ki-
nematografických filmov; organizovanie športových súťaží; 
plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik 
(ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie sympózií; organizovanie súťaži krásy; organizo-
vanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predsta-
vení (manažérske služby); nočné kluby (zábava); organizo-
vanie módnych prehliadok na zábavné účely; kurzy telesné-
ho cvičenia; hudobná tvorba; organizovanie a vedenie vzde-
lávacích fór s osobnou účasťou; kultúrne, vzdelávacie alebo 
zábavné služby poskytované galériami umenia; maľovanie 
na tvár; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; kou-
čovanie (školenie); vydávanie kníh; požičovne kníh (knižni-
ce); online vydávanie elektronických kníh a časopisov. 
44 - Zdravotné poradenstvo; farmaceutické poradenstvo; 
psychologické služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, zlatá, sivá 
(731) SoulMate Academy s.r.o., Maštinec 41, 987 01 Poltár, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1390-2021 
(220) 18.5.2021 

 11 (511) 5, 25, 35 
(511) 5 - Minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; biel-

kovinové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky. 
25 - Športové tričká, dresy; plavky; telocvičné úbory; trič-
ká; trikoty (cvičebné úbory); športové tielka; pánska spod-
ná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná bielizeň. 
35 - Reklamné plagátovanie; predvádzanie tovaru; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek-
ty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; prená-
jom reklamných materiálov; reklama; predvádzanie (služ-
by modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom 
reklamných plôch; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom pri výbere tovarov a služieb; organizovanie módnych 
prehliadok na podporu predaja; marketing; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; online poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; ciele-
ný marketing; podpora predaja tovarov a služieb sponzoro-
vaním športových podujatí. 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, zlatá 
(731) PureGainss s.r.o., Račianska 88/B, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) Lanikova Group, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1395-2021 
(220) 19.5.2021 

 11 (511) 1, 4, 6, 7, 9, 12, 35, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 1 - Vodík; metán. 

4 - Palivá; alkoholové palivá; benzín; nafta; palivové plyny; 
motorové palivá; stužené plyny (palivá); elektrická energia; 
etanol (palivo). 
6 - Kovové fľaše (nádoby) na stlačený plyn alebo skvapal-
nený vzduch; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skva-
palnený vzduch. 
7 - Ventily (časti strojov); kompresory; generátory elektriny; 
čerpadlá, pumpy (stroje); zariadenia na stláčanie, odsávanie 
a prepravu plynov; ventily (časti strojov a motorov); cestné 
stavebné stroje; šetriče paliva do motorov; lodné motory; 
predajné automaty; výdajné stojany pohonných hmôt pre čer-
pacie stanice; stojany na výdaj vodíka pre čerpacie stanice. 
9 - Transformátory (elektrotechnika); skriňové rozvádzače 
(elektrotechnika); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektro-
technika); elektrické vodiče; elektrické kontakty; elektrické 
zástrčky; elektrické ističe; rozvodné panely (elektrina); indi-
kátory strát elektrickej energie; plynomery (meracie prístro-
je); svetelné tabule; neónové reklamy; elektrické regulátory 
svetla; solárne panely na výrobu elektrickej energie; elek-
trické zásuvky; elektrické batérie do automobilov; štartova-
cie batérie; nabíjačky elektrických akumulátorov; nabíjačky 
batérii; elektrické akumulátory; elektrické meniče; redukcie 
(elektrotechnika); elektrické káble; rozvodové systémy elek-
trického vedenia; riadiace panely (elektrotechnika); spojky 
elektrického vedenia; elektrické batérie (články); regulátory 
napätia do vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti odcu-
dzeniu; magnetické identifikačné karty; fotovoltické články; 
solárne články; počítačový softvér (nahraté počítačové pro-
gramy); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie úda-
jov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronic-
ké informačné tabule; elektronické publikácie (sťahovateľ-
né); sťahovateľné počítačové programy; satelitné navigačné 
prístroje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); 
smartfóny; elektrické adaptéry; mobilné telefóny; digitálne 
tabule; nabíjacie stanice pre elektromobily; interaktívne ter-
minály s dotykovými displejmi; elektronické interaktívne ta-
bule; terminály na platbu kartou. 
12 - Kropiace vozidlá; autobusy; autokary; lode, člny; ná-
kladné autá, kamióny; kompy; bicykle; nákladné člny; pra-
covné člny; elektromobily; nákladné dodávkové autá; chla-
diarenské vozidlá; lokomotívy; motory do pozemných vozi-
diel; hnacie motory do pozemných vozidiel; motocykle; 
vodné dopravné prostriedky; lode; trojkolky na rozvoz tova-
ru; športové autá; električky; trojkolky; dopravné prostriedky 
na pohyb po zemi, vo vzduchu, po vode alebo po koľajni-
ciach; mopedy; osobné automobily; automobily; betónové 
domiešavače; sanitky; obytné automobily; kolobežky; skút-
re; motocyklové motory; elektrické bicykle; pretekárske au-
tomobily; robotické automobily; odťahovacie vozidlá; ťaha-
če; smetiarske autá; terénne vozidlá; obojživelné vozidlá. 
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35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; re-
klama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); televízna reklama; marketingový prieskum; prie-
skum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov  
a služieb; písanie reklamných textov; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marke-
ting; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu 
predaja; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním 
športových podujatí; cielený marketing. 
37 - Umývanie dopravných prostriedkov; čistenie vozidiel; 
nabíjanie batérií vozidiel; nabíjanie elektromobilov. 
39 - Prenájom dopravných prostriedkov; automobilová do-
prava; autobusová doprava; kamiónová nákladná doprava; 
železničná doprava; doručovanie balíkov; doručovanie tova-
rov; rozvod elektriny; parkovanie automobilov (služby); do-
prava, preprava; lodná doprava; osobná doprava; taxislužba; 
doprava cestujúcich; informácie o možnostiach dopravy; dis-
tribúcia energie; poskytovanie informácii o cestovných tra-
sách; zdieľanie automobilov. 
40 - Výroba energie. 
41 - Organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; 
vzdelávanie; tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav. 
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie ve-
deckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových 
emisii; energetické audity; technologické poradenstvo. 

(540) SPP Mobilita 
(550) slovná 
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 

825 11 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1406-2021 
(220) 20.5.2021 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné 

hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; sťahova-
teľné počítačové programy; nahraté počítačové programy; 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); nahraté no-
siče záznamov, nenahraté nosiče digitálnych záznamov a pa-
mäťové médiá. 
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; periodiká; časopisy (pe-
riodiká); noviny; knihy; fotografie; katalógy; brožúry; zoz-
namy; príručky; prospekty; letáky; plagáty; kalendáre; po-
hľadnice; obežníky; ročenky; samolepky (papiernický tovar); 
kartón, lepenka; obaly (papiernický tovar); grafické repro-
dukcie; grafické vzory (tlačoviny); papiernický tovar; obaly 
(papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecia, vrecká 
a puzdrá na balenie; písacie potreby; kancelárske potreby 
okrem nábytku. 
35 - Vydávanie reklamných textov; písanie reklamných tex-
tov; spracovanie textov; reklama; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; prenájom reklamných plôch; rozši-
rovanie reklamných oznamov; rozvíjanie reklamných nápa-
dov; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); marke-
ting; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákup-
cov a predajcov tovarov a služieb; prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; podpora preda-
ja pre tretie osoby; komerčné informačné kancelárie; ob-
chodné spravodajské služby; konkurenčné spravodajské 
služby; služby v oblasti vzťahov s médiami; zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; 
organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; prie-
skum verejnej mienky; prieskum trhu; obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; maloobchodné a veľkoobchodné služ- 
 

by s elektronickými publikáciami; online maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s elektronickými publikáciami; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti vydávania re-
klamných textov, písania reklamných textov, spracovania 
textov, reklamy, marketingu, podpory predaja pre tretie 
osoby. 
38 - Spravodajské kancelárie; prenos správ a obrazových 
informácií prostredníctvom počítačov; prenos digitálnych 
súborov; prenos digitálnych nahrávok (podcastov); konti-
nuálny prenos dát (streaming); poskytovanie priestoru na 
diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; 
poskytovanie prístupu k elektronickým publikáciám; pora-
denské a konzultačné služby v oblasti spravodajských kan-
celárií, prenosu digitálnych súborov, poskytovania priesto-
ru na diskusiu na internete. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); písanie textov; 
reportérske služby; fotografické reportáže; zábava; infor-
mácie o možnostiach zábavy; vzdelávanie; informácie o vzde-
lávaní; online vydávanie elektronických novín a časopisov; 
online vydávanie multimediálnych materiálov; online po-
skytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopí-
rovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnos-ti 
kopírovania); elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); organizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; organizovanie a vedenie zábavných, vzdelávacích  
a kultúrnych podujatí; organizovanie živých vystúpení; po-
radenské a konzultačné služby v oblasti vydávania textov 
(okrem reklamných), písania textov, reportérskych služieb, 
zábavy, vzdelávania, online vydávania elektronických no-
vín a časopisov. 
42 - Navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov; 
grafické dizajnérstvo; poradenské a konzultačné služby  
v oblasti navrhovania grafickej úpravy reklamných mate-
riálov, grafického dizajnérstva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, biela, čierna 
(731) MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kan-

celária, Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1419-2021 
(220) 20.5.2021 

 11 (511) 3, 5, 44 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prí-

pravky na čistenie zubov; voňavkárske výrobky, esenciálne 
oleje; bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na 
čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie. 
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 dojčatá; 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. 
44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť  
o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, 
záhradnícke a lesnícke služby. 
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(540) EPROZEN 
(550) slovná 
(731) Axonia Pharma s.r.o., Kalinčiakova 10658/27, 831 04 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1436-2021 
(220) 24.5.2021 

 11 (511) 4, 9, 11, 16, 35, 41, 42 
(511) 4 - Palivá; plyn na svietenie; palivové plyny; motorové pali-

vá; elektrická energia. 
9 - Elektrické batérie do automobilov; transformátory (elek-
trotechnika); prístroje na reguláciu tepla; elektrické kolekto-
ry; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); elek-
trické kontakty; elektrické ističe; rozvodné panely (elektri-
na); solárne články; indikátory strát elektrickej energie; ply-
nomery (meracie prístroje); svetelné tabule; sťahovateľné 
zvonenia do mobilných telefónov; solárne panely na výrobu 
elektrickej energie; nabíjacie stanice pre elektromobily; elek-
trické zásuvky. 
11 - Žiarovky; elektrické žiarovky; ohrievače vody; regene-
rátory tepla; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; 
teplovodné vykurovacie zariadenia; tepelné čerpadlá; solárne 
kolektory na ohrev vody a vykurovanie. 
16 - Plagáty; brožúry; knihy; tlačoviny; kalendáre; letáky. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; re-
klama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); televízna reklama; marketingový prieskum; prie-
skum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; písanie reklamných textov; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; mar-
keting; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podpo-
ru predaja; podpora predaja tovarov a služieb sponzorova-
ním športových podujatí; cielený marketing. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizo-
vanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; služby múzeí (prehliadky, výstavy). 
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie ve-
deckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových 
emisií; energetické audity; technologické poradenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, žltá 
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 

825 11 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1437-2021 
(220) 24.5.2021 

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

9 - Transformátory (elektrotechnika); skriňové rozvádzače 
(elektrotechnika); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektro-
technika); elektrické kontakty; elektrické ističe; rozvodné 
panely (elektrina); svetelné tabule; solárne články; sťahova-
teľné zvonenia do mobilných telefónov; solárne panely na 
výrobu elektrickej energie; elektrické zásuvky. 

11 - Žiarovky; elektrické žiarovky; solárne kolektory na 
ohrev vody a vykurovanie. 
16 - Plagáty; tlačoviny; letáky. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; re-
klama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); televízna reklama; marketingový prieskum; prie-
skum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pí-
sanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; opti-
malizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
cielený marketing. 
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie ve-
deckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových 
emisií; energetické audity. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 

825 11 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1438-2021 
(220) 24.5.2021 

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

9 - Transformátory (elektrotechnika); skriňové rozvádzače 
(elektrotechnika); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektro-
technika); elektrické kontakty; elektrické ističe; rozvodné 
panely (elektrina); svetelné tabule; solárne články; sťahova-
teľné zvonenia do mobilných telefónov; solárne panely na 
výrobu elektrickej energie; elektrické zásuvky. 
11 - Žiarovky; elektrické žiarovky; solárne kolektory na 
ohrev vody a vykurovanie. 
16 - Plagáty; tlačoviny; letáky. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; re-
klama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); televízna reklama; marketingový prieskum; prie-
skum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pí-
sanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; opti-
malizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
cielený marketing. 
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie ve-
deckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových 
emisií; energetické audity. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zelená 
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 

825 11 Bratislava, SK; 
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(210) 1439-2021 
(220) 24.5.2021 

 11 (511) 4, 9, 11, 16, 35, 41, 42 
(511) 4 - Palivá; plyn na svietenie; palivové plyny; motorové pali-

vá; elektrická energia. 
9 - Elektrické batérie do automobilov; transformátory (elek-
trotechnika); prístroje na reguláciu tepla; elektrické kolekto-
ry; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); elek-
trické kontakty; elektrické ističe; rozvodné panely (elektri-
na); solárne články; indikátory strát elektrickej energie; ply-
nomery (meracie prístroje); svetelné tabule; sťahovateľné 
zvonenia do mobilných telefónov; solárne panely na výrobu 
elektrickej energie; nabíjacie stanice pre elektromobily; elek-
trické zásuvky. 
11 - Žiarovky; elektrické žiarovky; ohrievače vody; regene-
rátory tepla; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; 
teplovodné vykurovacie zariadenia; tepelné čerpadlá; solárne 
kolektory na ohrev vody a vykurovanie. 
16 - Plagáty; brožúry; knihy; tlačoviny; kalendáre; letáky. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; re-
klama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); televízna reklama; marketingový prieskum; prie-
skum verejnej mienky; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; písanie reklamných textov; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; mar-
keting; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podpo-
ru predaja; podpora predaja tovarov a služieb sponzorova-
ním športových podujatí; cielený marketing. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
vzdelávanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizo-
vanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; služby múzeí (prehliadky, výstavy). 
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; poskytovanie ve-
deckých informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových 
emisií; energetické audity; technologické poradenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 

825 11 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1442-2021 
(220) 24.5.2021 

 11 (511) 35, 39 
(511) 35 - Rozširovanie reklamných oznamov; personálne pora-

denstvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiá-
lov; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných 
textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom re-
klamných plôch; rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; vzťahy s verejnosťou; poradenstvo v oblasti re-
klamy a podpory predaja (pre tretie osoby) a spracovania 
textov; inzertné služby; marketing; pomoc pri riadení ob-
chodnej činnosti; podnikateľské informácie. 

 
 
 

39 - Logistické služby v doprave; prenájom automobilov; 
automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; do-
voz, doprava; železničná doprava; doručovanie balíkov; ba-
lenie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; 
skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňova-
nie; prenájom skladísk; doprava nábytku; doprava, prepra-
va; expedičné služby; sprostredkovanie dopravy; doručo-
vacie služby (správy alebo tovar); informácie o možnos-
tiach dopravy; rezervácie dopravy; balenie tovarov (porci-
ovanie); doručovacie služby; distribúcia energie; doručo-
vanie kvetov; sprostredkovanie osobnej dopravy pomocou 
online aplikácií pre tretie osoby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, červená, modrá 
(731) Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, Ra-

čianska 66, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) Žižka Petr Mgr., Plzeň, CZ; 

 
 

(210) 1443-2021 
(220) 24.5.2021 

 11 (511) 25, 41 
(511) 25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; 

obuv na kúpanie; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; 
nízke čižmy; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke kabá-
tiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná bie-
lizeň; šilty; kapucne (časti odevov); pracovné plášte; opasky 
(časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; po-
nožky; košele; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); kom-
binézy (oblečenie); kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; 
cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky; šály; 
pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé 
odevy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; 
zástery; papuče; pyžamá; vrchné ošatenie; rukavice; pleteni-
ny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; 
sukne; uniformy; bundy; plavky; topánky; podpätky; topán-
ky na šport; športová obuv; čelenky (oblečenie); tričká; no-
havicové sukne; legíny; pokrývky hlavy; kimoná; trikoty 
(cvičebné úbory). 
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie; 
akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); 
školenia; vzdelávanie; vydávanie kníh; výchovnozábavné 
klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby poskytované 
prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vy-
stúpení; organizovanie športových súťaží; organizovanie  
a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; organi-
zovanie a vedenie sympózií; online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; školské služby (vzdelávanie); online 
poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); 
online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopíro-
vania); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou; služby zvukových 
technikov na podujatiach; tvorba videozáznamov na poduja-
tiach. 
 

(540) UNIQUE kids 
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(550) slovná 
(731) Barbora Benková - LIMASO, N. Teslu 5533/4, 921 01 Pieš-

ťany, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1447-2021 
(220) 24.5.2021 

 11 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Počítačové operačné programy (nahraté); počítačový 

softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počí-
tačové programy; sťahovateľné počítačové programy; nahra-
tý softvér na počítačové hry; počítačové softvérové aplikácie 
(sťahovateľné); platformy počítačového softvéru, nahrané 
alebo na stiahnutie; sťahovateľný softvér na počítačové hry. 
35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej čin-
nosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení pod-
nikov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; po-
radenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingo-
vý prieskum; správa počítačových súborov; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov do po-
čítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových data-
bázach. 
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; 
počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; 
aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti 
návrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počí-
tačového softvéru; údržba počítačového softvéru; inštalácie 
počítačového softvéru; poskytovanie softvéru prostredníc-
tvom internetu (SaaS); vývoj softvéru na softvérové publiká-
cie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Cassovia Code s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(210) 1461-2021 
(220) 25.5.2021 

 11 (511) 9, 13, 18, 25 
(511) 9 - Nepriestrelné vesty. 

13 - Sumky (puzdrá na náboje); puzdrá na pušky; opasky 
na náboje. 
18 - Kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; poľovnícke 
tašky (torby); tašky; kožené súčasti vojenského výstroja. 
25 - Opasky (časti odevov). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) FALCO SK, Špitálska 1325/4, 969 01 Banská Štiavnica, 

SK; 
 

 
(210) 1462-2021 
(220) 25.5.2021 

 11 (511) 27 
(511) 27 - Koberce, podlahové krytiny. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, cyklámenová 
(731) Berounská realitní spol. s r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 

Praha, CZ; 
(740) KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1464-2021 
(220) 25.5.2021 

 11 (511) 27 
(511) 27 - Koberce, podlahové krytiny. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, sivá, cyklamenová 
(731) Berounská realitní spol. s r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 

Praha, CZ; 
(740) KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1465-2021 
(220) 25.5.2021 

 11 (511) 27 
(511) 27 - Koberce, podlahové krytiny. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) cyklámenová, biela 
(731) Berounská realitní spol. s r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 

Praha, CZ; 
(740) KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 1466-2021 
(220) 25.5.2021 

 11 (511) 27 
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(511) 27 - Koberce, podlahové krytiny. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, cyklamenová, biela 
(731) Berounská realitní spol. s r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 

Praha, CZ; 
(740) KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o., Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1472-2021 
(220) 26.5.2021 

 11 (511) 25, 26 
(511) 25 - Čiapky; šilty (pokrývky hlavy); ponožky; košele; ruka-

vice; šatky, šály; vesty; legíny; športové tričká, dresy; bun-
dy; obuv na športovanie; plátenná obuv; plážová obuv; 
čelenky (oblečenie); bezjbalové šiltovky; tričká; mikiny; 
športové tielka; ponožky pohlcujúce pot; kimoná; pokrývky 
hlavy; nohavice; tepláky; vrchné ošatenie; plavky; parky 
(teplé krátke kabáty s kapucňou); obuv; pleteniny; vysoká 
obuv; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé 
čiapky; spodná bielizeň; svetre; odevy; kožušiny (oblečenie); 
konfekcia (odevy); hotové podšívky (časti odevov); pleteniny 
(oblečenie); kabáty; nepremokavé odevy; oblečenie z úple-
tových textilií; sukne; oblečenie pre bábätká; plážové oble-
čenie; pyžamá; šaty; pánska spodná bielizeň (slipy); podpr-
senky; topánky; kožené odevy; vyšívané odevy. 
26 - Odevné zipsy; klobúkové ozdoby (stužkársky tovar); 
lemovky; gombíky; elastické pásky na pridržiavanie ruká-
vov; náramenné pásky; spony na traky; brošne (doplnky ob-
lečenia); výšivky (galantéria); pracky na opasky; monogra-
my (značky na bielizeň); šnúry na odevy; háčiky na živôtiky; 
zipsy; strapce (stužkársky tovar); čipky, krajky; značky na 
bielizeň (písmená); pásky (stužkársky tovar); brmbolce; od-
znaky na odevy, nie z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby 
na textilné výrobky (galantéria); štartové čísla; nášivky, ap-
likácie (galantéria); prívesky okrem klenotníckych výrobkov 
a príveskov na kľúče. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Klimo Matej, Lúčna 33, 917 05 Trnava, SK; 

 
 

(210) 1477-2021 
(220) 26.5.2021 
(310) 568489 
(320) 11.12.2020 
(330) CZ 

 11 (511) 3, 5 
 
 
 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; kozmetické prípravky na staros-

tlivosť o telo; kozmetické prípravky na starostlivosť o po-
kožku; kozmetické prípravky na opaľovanie. 

5 - Farmaceutické prípravky na starostlivosť o pokožku; 
výživové doplnky; vitamínové prípravky. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) oranžová, biela 
(731) Omega Pharma a.s., Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, 

Dolní Heršpice, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 1479-2021 
(220) 26.5.2021 

 11 (511) 2, 30, 32, 33, 35 
(511) 2 - Potravinárske farbivá. 

30 - Káva; čaj; horčica; ocot; kečup; chuťové prísady; 
aromatické prípravky do potravín. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu nápojov; 
nealkoholické prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva a šumivých vín. 
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami; 
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; ob-
chodná administratíva; podpora predaja pre tretie osoby; 
účtovníctvo; obchodné sprostredkovateľské služby; marke-
ting; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; prenájom predajných automatov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(731) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 

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

 
 

(210) 1483-2021 
(220) 26.5.2021 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na kúpanie; 

našuchovačky k vode; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; 
spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba 
z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; ple-
teniny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; go-
liere (časti odevov); nákrčníky; krátke kabátiky; pánska 
spodná bielizeň (slipy); priliehavé čiapky; živôtiky, korzety 
(spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov);  
 

 šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; 
pulóvre; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky 
na pančuchy; sáry čižiem; košele; náprsenky; košele s krát-
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kym rukávom; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); sní-
mateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné 
lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcu-
júca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); det-
ské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu (pokrýv-
ky hlavy); kravaty,; zvršky topánok; návleky; jazdecké krát-
ke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošate-
nie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; 
pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná obuv; kožu-
šinové štóly; futbalová obuv (kopačky); gabardénové plášte; 
šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše (doplnky 
obuvi); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; 
legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre 
bábätká; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zá-
stery; rukávniky; rukavice bez prstov; papuče; peleríny; ko-
žušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na 
odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánska spodná bieli-
zeň (trenírky, boxerky); podprsenky; zvrchníky; podpätky na 
obuv; lemy na podrážky obuvi (rámy); uniformy; bundy; 
saká; papierové odevy; kúpacie čiapky; plavky (pánske); 
plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; topánky; 
topánky na športovanie; nánožníky, nie elektricky vyhrieva-
né; vysoká športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé 
krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kom-
biné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky (na 
hlavu); telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené od-
evy; tričká; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; 
opasky na doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do 
saka; masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy 
(veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; ša-
tové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; špor-
tové tielka; členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot; pod-
bradníky s rukávmi okrem papierových; odevy obsahujúce 
látky na chudnutie; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; palčia-
ky; tričká na športovanie chrániace pred odreninami a vyráž-
kami (rashguards); odevy so zabudovanými svetelnými dió-
dami; šatky (na krk); priľnavé podprsenky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) CMYK, zlatá 
(731) T & D Development, s. r. o., Lermontova 911/3, 811 05 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1484-2021 
(220) 26.5.2021 

 11 (511) 2, 30, 32, 33, 35 
(511) 2 - Potravinárske farbivá. 

30 - Káva; čaj; horčica; ocot; kečup; chuťové prísady; 
aromatické prípravky do potravín. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu nápojov; 
nealkoholické prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva a šumivých vín. 
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami; prie-
skum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; obchodná 
administratíva; podpora predaja pre tretie osoby; účtovníc- 
 
tvo; obchodné sprostredkovateľské služby; marketing; po-
skytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; 
prenájom predajných automatov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(731) ST. NICOLAUS - trade, a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 

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

 
 

(210) 1486-2021 
(220) 27.5.2021 

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

zinfekčné prípravky); sterilizačné prípravky; dezinfekčné 
prípravky; protiparazitické prípravky; antiseptické príprav-
ky; insekticídy; repelenty na odpudzovanie hmyzu; príprav-
ky proti parazitom. 
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) nomad minus virus 
(550) slovná 
(731) Babic Jan, M. Hattalu 6, 974 01 Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1487-2021 
(220) 27.5.2021 

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

zinfekčné prípravky); sterilizačné prípravky; dezinfekčné 
prípravky; protiparazitické prípravky; antiseptické príprav-
ky; insekticídy; repelenty na odpudzovanie hmyzu; príprav-
ky proti parazitom. 
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-lam-
py nie na lekárske použitie; zariadenia a stroje na čistenie 
alebo úpravu vody; ventilátory (časti vetracích zariadení); 
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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) 1490-2021 
(220) 27.5.2021 

 11 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a ob-

chodná administratíva; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; personálne poradenstvo; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); prieskum trhu; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; vydávanie reklamných textov; re-
klama; prieskum verejnej mienky; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; fakturácie; písanie reklamných 
textov; tvorba reklamných filmov; marketing; obchodné 
sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania potenciál-
nych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú 
o financovanie; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy  
s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (rekla-
ma); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; cie-
lený marketing; vonkajšia reklama; služby v oblasti vzťahov 
s médiami; komerčné lobistické služby. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); 
realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňo-
vanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (pois-
ťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo ma-
jetku (pre tretie osoby); správa nehnuteľností; správa nájom-
ných domov; prenájom bytov; prenájom kancelárskych 
priestorov; odhadovanie nákladov na opravy (finančné od-
hadovanie). 
41 - Vzdelávanie; zábava; školenia; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminá-
rov; organizovanie plesov; online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskyto-
vanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); organi-
zovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; od-
borné školenia zamerané na odovzdávanie know-how. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela farba: RAL9010, zlatá farba: CMYK 22 46 100 3/ 

RAL 1005, čierna farba: CMYK 0 0 0 100 / RAL 9005 
(731) Harasim Tomáš, Bc., Lackovce 210, 066 01 Lackovce, SK; 
(740) Barňák Peter, JUDr., Humenné, SK; 

 
 

(210) 1505-2021 
(220) 28.5.2021 

 11 (511) 41 

(511) 41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie športových súťaží. 

(540) Air Grill 
(550) slovná 
(731) Občianske združenie RC klub Častá, Kíperská 378/22, 900 89 

Častá, SK; 
 
 

(210) 1506-2021 
(220) 28.5.2021 

 11 (511) 6, 9, 11, 35, 42 
(511) 6 - Kovové lišty, profily, rúry. 

9 - Napájacie zdroje, predradníky na osvetľovacie zariadenia. 
11 - Svietidlá; osvetľovacie prístroje a zariadenia. 
35 - Reklamné a marketingové služby. 
42 - Technologické poradenstvo. 

(540) A-LED 
(550) slovná 
(731) A-LED SK, s. r. o., Bystrička 343, 038 04 Bystrička, SK; 

 
 

(210) 1507-2021 
(220) 28.5.2021 

 11 (511) 35, 36, 39 
(511) 35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných mate-

riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklam-
ných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; 
marketingový prieskum; prenájom reklamných plôch; pod-
pora predaja pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; 
prenájom predajných automatov; služby porovnávania cien; 
písanie reklamných textov; rozvíjanie reklamných nápadov. 
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); 
realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňo-
vanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; správa nájom-
ných domov; prenájom bytov; ubytovacie kancelárie (prená-
jom bývania); vyberanie nájomného; prenájom kancelár-
skych priestorov; nehnuteľnosti (služby). 
39 - Skladovanie; sťahovanie; doručovacie služby; logistické 
služby v doprave; doplňovanie predajných automatov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna a červená 
(731) MODENA s.r.o., Komenského 1228/2, 940 02 Nové Zám-

ky, SK; 
(740) Mgr. RNDr. Mária Zacharová, PhD., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 1508-2021 
(220) 28.5.2021 

 11 (511) 29, 30, 32 
(511) 29 - Mliečne výrobky; mliečne výrobky s vysokým obsa-

hom bielkovín; kyslomliečne výrobky; mlieko; kondenzo-
vané mlieko; mliečne dezerty (mliečne výrobky); mliečne 
nápoje (s vysokým obsahom mlieka); kyslé mlieko; nápoje 
s mliečnymi acidofilnými baktériami; kefír (mliečny ná-
poj); acidofilné mlieko; nápoje z fermentovaného mlieka;  
 

 jogurtové nápoje (jogurty v tekutom stave); smotanové ná-
poje (mliečne výrobky); maslo; maslové krémy (mliečne vý-
robky); syry; smotanové syry; parené syry; údené syry; gri-
lovacie syry; delaktózované syry; tavené syry; hrudkové 
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mliekarenské syry; torty zo syra; syrové pláty; jogurty; jo-
gurtové dezerty (mliečne výrobky); delaktózované jogurty; 
smotana (mliečne výrobky); smotanové dezerty (mliečne vý-
robky); créme fraiche (jemne kyslá smotana); smotanové ná-
tierky; syrové nátierky; tvarohové nátierky; jogurtové nátier-
ky; maslové nátierky; delaktózované nátierky; šľahačka; tva-
rohové výrobky; tvaroh; tvarohy s ovocím; tvarohové dezer-
ty (mliečne výrobky); tvarohové krémy (mliečne výrobky); 
tvarohové plnky (mliečne výrobky); sójové mlieko (náhrad-
ka mlieka); polievky; srvátka; mrazené smotanové krémy; 
mrazené krémy jogurtové. 
30 - Zmrzliny; mrazené jogurty (mrazené potraviny); mraze-
né cukrovinky na báze mlieka, smotany, tvarohu; mliečne 
čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne ká-
vové nápoje. 
32 - Srvátkové nápoje. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá – 2758 C (pantone), oranžová – 172 C (pantone), bie-

ly podklad 
(731) MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Beb-

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

ca, SK; 
 
 

(210) 1511-2021 
(220) 28.5.2021 

 11 (511) 45 
(511) 45 - Osobní strážcovia; detektívne kancelárie; nočné strá-

ženie; strážne služby; monitorovanie poplašných a bezpeč-
nostných zariadení. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela, čierna 
(731) RAVI s.r.o., Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1512-2021 
(220) 28.5.2021 

 11 (511) 2, 30, 32, 33, 35 
(511) 2 - Potravinárske farbivá. 

30 - Káva; čaj; horčica; ocot; kečup; chuťové prísady; 
aromatické prípravky do potravín. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu nápojov; 
nealkoholické prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva a šumivých vín. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami. 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá, biela 
(731) ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Miku-

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

 
 

(210) 1513-2021 
(220) 28.5.2021 

 11 (511) 16, 29, 30, 32, 33 
(511) 16 - Brožúry; letáky; etikety okrem textilných; grafické zob-

razenia; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; lepenkové 
alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na 
fľaše; plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo z lepenky; 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky. 
29 - Konzervované ovocie; kyslá kapusta; nakladané uhorky; 
konzervovaná zelenina; konzervovaná cibuľa; nakladaná ze-
lenina; paradajkový pretlak; jablkový kompót; konzervovaná 
paprika; kompóty; konzervované bobuľové ovocie; spraco-
vaná zelenina; spracované ovocie. 
30 - Ocot; kečup. 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; 
ovocné džúsy; limonády; sóda. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; destilované nápoje; 
horké likéry; džin; likéry; liehoviny; brandy, vínovica; al-
koholické nápoje s ovocím; vodka. 

(540) FRUCONA 
(550) slovná 
(731) FRUCONA Košice, a.s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK; 

 
 

(210) 1514-2021 
(220) 28.5.2021 

 11 (511) 19, 31, 35 
(511) 19 - Rezivo (stavebné drevo); pílené drevo; neopracované 

pílené drevo (pílená guľatina); viacvrstvové drevo; opraco-
vané drevo; parketové podlahy z dreva; dosky z dreva; dre-
vovláknité dosky; podlahové dosky; drevotrieskové dosky; 
drevené obloženie; drevo (polotovar); stavebné materiály  
a dielce z dreva a náhradiek dreva; drevo a náhrady dreva; 
spracované drevo; stavebné drevo; preglejka; drevené dyhy; 
vlysy na parketové dlážky; parkety (parketové podlahy); 
drevo na výrobu sudov; konzervované drevo (proti hnilobe 
dreva). 
31 - Drevná guľatina. 
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri orga-
nizovaní a riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení ob-
chodných alebo priemyselných podnikov; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri vý-
bere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); obchodné sprostredkovateľské služby; online poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tova-
rov a služieb. 
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(540) VALASAHA 
(550) slovná 
(731) Leel, s.r.o., Erenburgova 15, 984 01 Lučenec, SK; 

 
 

(210) 1520-2021 
(220) 28.5.2021 

 11 (511) 25, 26 
(511) 25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoris-

tov; obuv; sandále na kúpanie; našuchovačky k vode; pan-
čuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; ba-
retky; pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny 
na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; 
nízke čižmy; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na 
dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); 
nákrčníky; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (tre-
nírky, boxerky); priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná 
bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúko-
vé kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župa-
ny; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväz-
ky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky 
do topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; 
odevy; klobúky; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); 
snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na 
vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň 
pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (od-
evy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu 
(pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; návleky; jazdec-
ké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné 
ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, 
šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná 
obuv; kožušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre 
(klobúky); gabardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); 
šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; závoje, 
čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabá-
ty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových tex-
tílií; sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, 
dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly 
(časti kňazského rúcha); rukavice bez prstov; mitry (pokrýv-
ky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové ob-
lečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dre-
váky; sandále; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; 
zvrchníky; podpätky na obuv; tógy; lemy na podrážky obuvi 
(rámy); uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; 
kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; 
podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; topánky; 
podpätky; topánky na športovanie; nánožníky, nie elektricky 
vyhrievané; štuple na kopačky; vysoká športová obuv; 
čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); 
spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body 
(spodná bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; odevy  
z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; 
sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie 
čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (čas-
ti odevov); vreckovky do saka; papierové klobúky (obleče-
nie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy 
(veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; ša-
tové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; špor-
tové tielka; valenky (ruské plstené čižmy); alby (liturgické 
rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot; kader-
nícke pláštenky; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty 
(cvičebné úbory); kimoná; podbradníky s rukávmi okrem 
papierových; odevy obsahujúce látky na chudnutie; vyšívané 
odevy; chrániče podpätkov; pokrývky hlavy; palčiaky; late-
xové odevy; tričká na športovanie chrániace pred odreninami 
a vyrážkami (rashguards); odevy so zabudovanými svetel-
nými diódami; šatky (na hlavu); priľnavé podprsenky; 
gamaše (doplnky obuvi). 

 
 
 

26 - Pracky na obuv; ihly; obuvnícke ihly; šijacie ihly; ihly 
do strojov na česanie vlny; knihárske ihly; plátacie ihly; sed-
lárske ihly; pletacie ihlice; odevné zipsy; pštrosie perá (od-
evné doplnky); kostice do korzetov; stuhy do vlasov; umelé 
brady; sponky do vlasov; klobúkové ozdoby (stužkársky to-
var); bordúry, lemy, obruby (na odevy); lemovky; hríbiky na 
štopkanie; gombíky; patentné gombíky; elastické pásky na 
pridržiavanie rukávov; náramenné pásky; spony na traky; 
brošne (doplnky oblečenia); výšivky (galantéria); pracky na 
opasky; monogramy (značky na bielizeň); háčiky na obuv; 
šnúrky do topánok; ozdoby na obuv (stužkársky tovar); 
krúžky na dierky na obuv; ženilkové šnúry (stužkársky to-
var); ozdoby do vlasov; vlásenky na tvarovanie účesov; ihli-
ce do vlasov; sieťky na vlasy; umelé vlasy; vrkoče (zaplete-
né vlasy); značky na bielizeň; výstuže golierov; šnúry na od-
evy; háčiky na živôtiky; schránky na šijacie potreby; šijacie 
náprstky; háčiky na ručné práce (háčkovanie); háčiky (galan-
téria); zipsy; vankúšiky na špendlíky; nepravý lem; girlandy; 
člnky na pletenie rybárskych sietí; umelé kvety; strapce; 
umelé ovocie; pletené šnúry; strapce (stužkársky tovar); čip-
ky, krajky; umelé girlandy; žabó; vlnené šnúrky; čipkársky 
tovar; čipky; značky na bielizeň (písmená); galantérny tovar 
okrem nití a priadzí; ozdobné flitre; umelé fúzy; očká na od-
evy; vtáčie perie (odevné doplnky); pásky (stužkársky to-
var); flitre na odevy; ihelníky (vankúšiky na ihly); parochne; 
zúbkované lemovky; nažehľovacie záplaty na opravu textil-
ných výrobkov; perie (odevné doplnky); brmbolce; volány 
na sukne a šaty; rozety (stužkársky tovar); volániky na od-
evy; zipsy na tašky; pracky na obuv; príčesky; navliekacie 
ihly; puzdrá na ihly; škatuľky na ihly; strieborné výšivky 
(galantéria); zlaté výšivky (galantéria); elastické pásky; le-
movacie šnúry; pracky (odevné doplnky); háčiky na korzety; 
vence z umelých kvetov; špendlíky, ihlice okrem šperkov; 
odznaky na odevy, nie z drahých kovov; nažehľovacie 
ozdoby na textilné výrobky (galantéria); štartové čísla; oz-
dobné brošne; mašle do vlasov; čiapky na melírovanie vla-
sov; suché zipsy (galantéria); pásky, stuhy na vyznamenania; 
ramenné vypchávky na odevy; sponky na nohavice pre cyk-
listov; lemovacie pásky na záclony; papierové natáčky; há-
čiky na koberce; korálky, nie na výrobu šperkov; cievky na 
výšivkárske nite a pletacie priadze (nie časti strojov); pra-
mienky na predlžovanie vlasov; ľudské vlasy; natáčky na 
vlasy (elektrické alebo neelektrické); nášivky, aplikácie (ga-
lantéria); umelé rastliny okrem vianočných stromčekov; súp-
ravy šijacích potrieb; entomologické špendlíky; vyšívacie ih-
ly; prívesky okrem klenotníckych výrobkov a príveskov na 
kľúče; navliekače nití; umelé vianočné girlandy; umelé via-
nočné girlandy s integrovaným osvetlením; umelé vianočné 
vence; umelé vianočné vence s integrovaným osvetlením; 
stuhy na klobúky; stužky do vlasov; stuhy a uviazané mašle, 
nie papierové, na balenie darčekov; uviazané mašle (galanté-
ria); klobúkové zapínacie ihlice; podporné priľnavé pásky na 
poprsie; obojstranné odevné priľnavé pásky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela 
(731) BEPON Retail SK s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o., Bratislava, SK; 
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(210) 1522-2021 
(220) 29.5.2021 

 11 (511) 16, 41 
(511) 16 - Vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; tla-

čiarenské typy (písmená a číslice); písmená (tlačiarenské ty-
py); tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; záložky 
do kníh. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov 
(okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; 
vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; orga-
nizovanie a vedenie kongresov; skúšanie, preskúšavanie 
(pedagogická činnosť); organizovanie a vedenie seminárov; 
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); online posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); prekladateľské služby; zalamovanie textov (nie na re-
klamné účely); koučovanie (školenie); školské služby (vzde-
lávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 

(540) JOGO karty 
(550) slovná 
(731) Okálová Mária, Ing., Hargašova 50, 841 06 Bratislava-Zá-

horská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1532-2021 
(220) 31.5.2021 

 11 (511) 12, 35, 36, 39 
(511) 12 - Vozidlá; nákladné autá, kamióny; športové autá; auto-

mobily; osobné automobily; autonómne automobily; auto-
nómne automobily (bez vodiča). 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 12 
tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby; ob-
chodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v 
triede 12 tohto zoznamu; kancelárske práce; obchodný ma-
nažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; 
reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytova-
nie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné 
plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie 
reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riade-
ní obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo 
pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc 
pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; ak-
tualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek 
tovarov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; 
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie 
reklamných textov; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; prieskum verejnej mienky; podpora predaja pre 
tretie osoby; organizovanie veľtrhov; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodá-
vateľské služby (obchodné služby); grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; marketing; po-
skytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných 
informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vy-
jednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verej-
nosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); do-
hodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora pre-
daja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; 
obchodné spravodajské služby; cielený marketing; vonkaj-
šia reklama; administratívna asistencia pri odpovediach na 
verejné súťaže. 

36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služ-
by; platenie splátok; aktuárske služby (poistno-matematic-
ké); sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; spro-
stredkovanie poistenia; poisťovníctvo; pôžičky (finančné 
úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti); financovanie (služby); finančný 
lízing; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kú-
py); finančné poradenstvo; informácie o poistení. 
39 - Prenájom automobilov; zdieľanie automobilov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, oranžová, čierna 
(731) 18&95 s.r.o., Havlíčkova 11B, 811 04 Bratislava, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1533-2021 
(220) 31.5.2021 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Reklamné plagátovanie; odborné obchodné alebo pod-

nikateľské poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní ob-
chodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; obchod-
ný manažment, obchodná organizácia a obchodná adminis-
tratíva; fotokopírovacie služby; predvádzanie tovaru; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; pre-
nájom reklamných materiálov; reklama; vydávanie reklam-
ných textov; reklamné agentúry; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja pre tretie osoby; spracovanie textov; zásiel-
kové reklamné služby; online reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; písanie reklamných textov; marketing; grafic-
ká úprava tlačovín na reklamné účely; cielený marketing; 
vonkajšia reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); rozhlasová reklama; 
marketingový prieskum; služby porovnávania cien; vyhľa-
dávanie sponzorov; telemarketingové služby; tvorba reklam-
ných filmov; obchodný manažment pre športovcov; obchod-
né sprostredkovateľské služby; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; poskytovanie obchodných informácií pro-
stredníctvom webových stránok; rozvíjanie reklamných ná-
padov; prenájom bilbordov; písanie textov scenárov na re-
klamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komu-
nikácie (reklama); služby v oblasti vzťahov s médiami; ob-
chodné spravodajské služby; konkurenčné spravodajské 
služby. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; služby poskytované práz-
dninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpe-
ní; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie sympózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné 
služby poskytované galériami umenia; maľovanie na tvár; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; koučovanie 
(školenie); vydávanie kníh; požičovne kníh (knižnice); onli-
ne vydávanie elektronických kníh a časopisov. 
42 - Navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov. 
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(540) 

  
(550) obrazová 
(591) sivá, červená, biela 
(731) MSQcert s.r.o., Priemyselná 2678/1, 917 01 Trnava, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1539-2021 
(220) 1.6.2021 

 11 (511) 5, 30, 32 
(511) 5 - Potravinové prípravky so stopovými prvkami; potravino-

vé doplnky; vitamínové a multivitamínové prípravky; nápoje 
z vitamínových a multivitamínových prípravkov; výživové 
prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske 
použitie; posilňujúce prípravky (toniká); a minerálne výži-
vové doplnky; farmaceutické prípravky; cukrovinky s lieči-
vými prísadami; liečivé cukrovinky; pastilky na farmaceu-
tické použitie; diabetické potravinové doplnky; diétne nápoje 
na lekárske použitie; sirupy a detské sirupy na farmaceutické 
použitie; liečivé rastliny; bylinkové výťažky na lekárske po-
užitie; bylinkové sirupy na farmaceutické použitie; potraviny 
pre batoľatá. 
30 - Bonbóny; pastilky (cukríky); tabletky (cukrovinky); gu-
mové cukrovinky. 
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické prípravky na vý-
robu nápojov; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; 
koncentráty ovocných štiav; sirupy na výrobu nápojov; ovoc-
né džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); nealkoholické nápoje 
obohatené vitamínmi alebo minerálmi; nealkoholické iónové 
nápoje; nealkoholické energetické nápoje; proteínové neal-
koholické nápoje pre športovcov; dietetické nápoje; želatí-
nové nealkoholické nápoje (nie na lekárske účely); ovocné 
alebo zeleninové nealkoholické nápoje; nealkoholické nápo-
je s príchuťou ovocia a zeleniny; tablety a prášky na prípra-
vu šumivých nealkoholických nápojov. 

(540) maxi vita KAŠLÍK 
(550) slovná 
(731) VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, Louky, 760 01 Zlín, 

CZ; 
(740) Miklová Lucie, JUDr., Vrútky, SK; 

 
 

(210) 1544-2021 
(220) 31.5.2021 

 11 (511) 12, 35, 36, 39 
(511) 12 - Vozidlá; nákladné autá, kamióny; športové autá; auto-

mobily; osobné automobily; autonómne automobily; auto-
nómne automobily (bez vodiča). 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 12 
tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby; ob-
chodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými  
v triede 12 tohto zoznamu; kancelárske práce; obchodný 
manažment, obchodná organizácia a obchodná administratí-
va; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskyto-
vanie obchodných alebo podnikateľských informácií; re-
klamné plagátovanie; komerčné informačné kancelárie; roz-
širovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; 
poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); 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; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; vydávanie reklamných textov; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); reklamné agentúry; poradenské služby 
pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; od-
borné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; pod-
pora predaja pre tretie osoby; organizovanie veľtrhov; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov  
a služieb; subdodávateľské služby (obchodné služby); gra-
fická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie 
sponzorov; marketing; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských kontaktných informácií; obchodné sprostred-
kovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovate-
ľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby; poradenstvo v oblasti 
komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti 
komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre 
tretie osoby; podpora predaja tovarov a služieb sponzorova-
ním športových podujatí; obchodné spravodajské služby; 
cielený marketing; vonkajšia reklama; administratívna asis-
tencia pri odpovediach na verejné súťaže. 
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služ-
by; platenie splátok; aktuárske služby (poistno-matema-
tické); sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; spro-
stredkovanie poistenia; poisťovníctvo; pôžičky (finančné 
úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti); financovanie (služby); finančný 
lízing; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kú-
py); finančné poradenstvo; informácie o poistení. 
39 - Prenájom automobilov; zdieľanie automobilov. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, oranžová, čierna 
(731) 18&95 s.r.o., Havlíčkova 11B, 811 04 Bratislava, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1545-2021 
(220) 31.5.2021 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Reklamné plagátovanie; odborné obchodné alebo pod-

nikateľské poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní ob-
chodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; obchod-
ný manažment, obchodná organizácia a obchodná adminis-
tratíva; fotokopírovacie služby; predvádzanie tovaru; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; pre-
nájom reklamných materiálov; reklama; vydávanie reklam-
ných textov; reklamné agentúry; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja pre tretie osoby; spracovanie textov; 
zásielkové reklamné služby; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; marketing; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; cielený marke-
ting; vonkajšia reklama; pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; vzťahy s verejnosťou (public relations); rozhlasová 
reklama; marketingový prieskum; služby porovnávania cien; 
vyhľadávanie sponzorov; telemarketingové služby; tvorba 
reklamných filmov; obchodný manažment pre športovcov;  
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 obchodné sprostredkovateľské služby; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; poskytovanie obchodných infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; rozvíjanie reklam-
ných nápadov; prenájom bilbordov; písanie textov scenárov 
na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na 
obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti ko-
munikácie (reklama); služby v oblasti vzťahov s médiami; 
obchodné spravodajské služby; konkurenčné spravodajské 
služby. 
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; služby poskytované práz-
dninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpe-
ní; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a ve-
denie sympózií; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór  
s osobnou účasťou; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služ-
by poskytované galériami umenia; maľovanie na tvár; orga-
nizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; koučovanie 
(školenie); vydávanie kníh; požičovne kníh (knižnice); onli-
ne vydávanie elektronických kníh a časopisov. 
42 - Navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov. 

(540) MSQcert 
(550) slovná 
(731) MSQcert s.r.o., Priemyselná 2678/1, 917 01 Trnava, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1550-2021 
(220) 1.6.2021 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na prevenciu a liečbu chorôb 

a porúch dýchacieho systému. 

(540) AIRTOTRY 
(550) slovná 
(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH; 
(740) Hörmann & Partners s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1551-2021 
(220) 1.6.2021 

 11 (511) 7, 9, 37, 42 
(511) 7 - Regulátory (časti strojov); regulátory tlaku (časti strojov); 

redukčné ventily (časti strojov). 
9 - Merače tlaku (tlakomery); manometre (tlakomery); uka-
zovatele tlaku; teplomery (nie na lekárske použitie); indiká-
tory teploty; nalepovacie teplomery (nie na lekárske použi-
tie); teplomery s vlhkomermi; barometre; tlakomery na ven-
tily; prístroje na reguláciu tepla; hustomery; plynomery (me-
racie prístroje); vlhkomery; presné meracie prístroje; nástro-
je na meranie; fyzikálne prístroje a nástroje; kalorimetre; 
prietokomery. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy strojov; opravy a údržba to-
varov v triede 7 a 9 tohto zoznamu. 
42 - Inžinierska činnosť; kalibrácia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) PREMATLAK, a.s., Častkovce 350, 916 27 Častkovce, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  

 
 
 
 
 
 

(210) 1557-2021 
(220) 1.6.2021 

 11 (511) 30, 35, 43 
(511) 30 - Káva; kávové nápoje. 

35 - Kancelárske práce; reklama; reklamné plagátovanie; 
obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná 
administratíva; predvádzanie tovaru; rozširovanie vzoriek 
tovarov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri vý-
bere tovarov a služieb; aktualizovanie reklamných materiá-
lov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; marke-
tingový prieskum; spracovanie textov; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; fakturácie; pí-
sanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; marketing; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodova-
nia na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské 
služby; cielený marketing; vonkajšia reklama; maloob-
chodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v trie-
de 30 tohto zoznamu. 
43 - Stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápo-
jov na objednávku (ketering); kaviarne; reštauračné (stra-
vovacie) služby; bary (služby). 

(540) Melylla Coffee 
(550) slovná 
(731) Lilla Cziria Bencsík MELYLLA, Mierová 164/62, 937 01 

Želiezovce, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1559-2021 
(220) 1.6.2021 

 11 (511) 7, 9, 37, 42 
(511) 7 - Regulátory (časti strojov); regulátory tlaku (časti strojov); 

redukčné ventily (časti strojov). 
9 - Merače tlaku (tlakomery); manometre (tlakomery); uka-
zovatele tlaku; teplomery (nie na lekárske použitie); indiká-
tory teploty; nalepovacie teplomery (nie na lekárske použi-
tie); teplomery s vlhkomermi; barometre; tlakomery na ven-
tily; prístroje na reguláciu tepla; hustomery; plynomery (me-
racie prístroje); vlhkomery; presné meracie prístroje; nástro-
je na meranie; fyzikálne prístroje a nástroje; kalorimetre; 
prietokomery. 
37 - Inštalácie, údržba a opravy strojov; opravy a údržba to-
varov v triede 7 a 9 tohto zoznamu. 
42 - Inžinierska činnosť; kalibrácia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(731) PREMATLAK, a.s., Častkovce 350, 916 27 Častkovce, SK; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1560-2021 
(220) 2.6.2021 

 11 (511) 9, 35, 36 
(511) 9 - Vedecké, navigačné, geodetické, fotografické, kinemato-

grafické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vy- 
učovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie 
a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, trans-
formáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrické-
ho prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvu-
ku alebo obrazu; nahraté nosiče záznamov, nenahraté nosiče  
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 digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové mé-
diá; mechanizmy mincových prístrojov; registračné poklad-
nice, počítacie zariadenia; zariadenia na spracovanie údajov; 
počítače; nahraté počítačové programy; sťahovateľné počíta-
čové programy; hasiace prístroje. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administra-
tíva; kancelárske práce. 
36 - Finančné a peňažné služby; poisťovacie služby; nehnu-
teľnosti (služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, sivá, šedá, biela 
(731) Lampart Lukáš, Okružná ulica 7, 900 50 Hrubá Borša, SK; 

 
 

(210) 1561-2021 
(220) 2.6.2021 

 11 (511) 41, 42 
(511) 41 - Školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organi-

zovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie semi-
nárov; organizovanie a vedenie sympózií. 
42 - Kontroly kvality; preverovanie a certifikácia manažér-
skych systémov a personálu. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna, biela, zelená 
(731) CONSYMA s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 

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

 
 

(210) 1563-2021 
(220) 2.6.2021 

 11 (511) 14, 25, 35, 40, 42 
(511) 14 - Náramky (klenotnícke výrobky); textilné vyšívané ná-

ramky (bižutéria). 
25 - Nákrčníky; krátke kabátiky; spodná bielizeň; župany; 
šatky, šály; kabáty; oblečenie z úpletových textílií; obleče-
nie pre bábätká; pyžamá; šaty; sukne; bundy; podbradníky, 
nie papierové; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); bo-
dy (spodná bielizeň); tričká; vyšívané odevy. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 
14 a 25 tohto zoznamu; on-line maloobchodné služby s to-
varmi uvedeným v triedach 14 a 25 tohto zoznamu. 
40 - Dámske krajčírstvo, šitie; tlač, tlačenie; úprava textílií; 
úprava tkanín; farbenie tkanín; vyšívanie. 
42 - Módne návrhárstvo; priemyselné dizajnérstvo; grafic-
ké dizajnérstvo. 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna, biela 
(731) ROXANNE s.r.o., Borodáčova 8, 040 17 Košice, SK; 
(740) Maruniaková Ingrid, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1564-2021 
(220) 2.6.2021 

 11 (511) 32, 33, 39, 42, 43 
(511) 32 - Pivo; nealkoholické nápoje; minerálne a sýtené vody; 

nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; zeleninové 
džúsy (nápoje); sirupy a iné nealkoholické prípravky na vý-
robu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno; jablčné mušty 
(alkoholické); hruškové mušty (alkoholické); liehoviny; des-
tilované nápoje; likéry; liehové esencie; alkoholické výťažky 
z ovocia. 
39 - Parkovanie automobilov, karavanov, prívesov, moto-
riek, bicyklov, kolobežiek (služby). 
42 - Navrhovanie gabionových konštrukcií a gabionových 
stavieb; priemyselné dizajnérstvo; manažment architektonic-
kých projektov gabionových konštrukcií; manažment archi-
tektonických projektov gabionových stavieb. 
43 - Prechodné ubytovanie; stravovacie služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) ŠADUL, s.r.o., Pod Tobolou 1, 949 05 Nitra, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1565-2021 
(220) 2.6.2021 

 11 (511) 35, 41, 45 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná adminis-

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

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) RGB: 240 – 86 – 370, RGB: 63 – 192 – 203, RGB: 6 – 48 – 

88CMYK: 0 – 82 – 98 – 0, CMYK: 65 – 0 – 22 – 0, CMYK: 
100 – 80 – 30 – 40 
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(731) Mikušová Jana, JUDr., Wolkrova 25, 851 01 Bratislava, 
SK; Sláviková Geržová Radoslava, JUDr., Sedmokrásková 
16100/7, 821 01 Bratislava, SK; Mikulay Branislav, JUDr., 
Vajnorská 1356/50, 831 03 Bratislava, SK; Antal Martin, 
Mgr., Líščie Nivy 457/8, 821 08 Bratislava, SK; 

(740) Mikušová Jana, JUDr., Bratislava, SK; 

(210) 1567-2021 
(220) 3.6.2021 

 11 (511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 
(511) 9 - Elektronické informačné tabule. 

35 - Reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnika-
teľský výskum; televízna reklama; reklamné agentúry; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový 
prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom re-
klamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; spracova-
nie textov; zásielkové reklamné služby; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; tele-
marketingové služby; optimalizácia internetových vyhľadá-
vačov 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; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom 
webových stránok; online poskytovanie obchodného priesto-
ru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie 
reklamných nápadov; prenájom bilbordov; indexovanie we-
bových stránok na obchodné alebo reklamné účely; písanie 
textov scenárov na reklamné účely; poradenstvo v oblasti 
komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti 
komunikácie (reklama); vonkajšia reklama; marketing v rám-
ci vydávania softvéru. 
36 - Poskytovanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok. 
38 - Online posielanie pohľadníc. 
41 - Online vydávanie elektronických kníh a časopisov; on-
line poskytovanie elektronických publikácii (bez možnosti 
kopírovania); online poskytovanie digitálnej hudby (bez mož-
nosti kopírovania). 
42 - Tvorba počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti 
návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnér-
stvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); 
navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); 
údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systé-
mov; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti 
počítačových programov; prenájom webových serverov; 
ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo 
pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti infor-
mačných technológii; poskytovanie informácií o počítačo-
vých technológiách a programovaní prostredníctvom we-
bových stránok; poradenstvo v oblasti počítačových tech-
nológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; na-
vrhovanie interiérov; poradenstvo v oblasti internetovej bez-
pečnosti; vývoj počítačových platforiem; navrhovanie vizi-
tiek; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov. 

(540) 

(550) obrazová 
(731) SHARKANI s.r.o., Kazanská 52, 821 06 Bratislava, SK; 

(210) 1568-2021 
(220) 2.6.2021 

 11 (511) 16 
(511) 16 - Noviny. 
(540) 

(550) obrazová 
(591) čierna, oranžová RGB (250,166,26) HEX: faa61a 
(731) VISUAL spol. s r.o., Andreja Mráza 3158/4, 821 03 Brati-

slava, SK; 

(210) 1578-2021 
(220) 3.6.2021 

 11 (511) 9, 35, 41 
(511) 9 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté 

nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové 
médiá; prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, repro-
dukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; sťa-
hovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné 
hudobné súbory. 
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a ob-
chodná administratíva; reklama; reklamné plagátovanie; roz-
širovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); vydávanie reklamných textov; televízna reklama; spra-
covanie textov; písanie reklamných textov; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; ob-
chodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; cielený marketing; vonkajšia reklama. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna čin-
nosť; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); organizo-
vanie a vedenie koncertov; organizovanie živých vystúpení; 
prenájom dekorácií na predstavenia; rozhlasová zábava; po-
žičiavanie zvukových nahrávok; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; nahrávacie štúdiá (služby); písanie textov 
scenárov nie na reklamné účely; hudobná tvorba; online po-
skytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on-
line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); skladanie piesní. 

(540) https://wbr.indprop.gov.sk/data/1578-2021/ 
HASH funkcia: SHA-512 
HASH: 
72cec089ab86fe915839f283a3f06c4bfcf54253376a94bd43
bbbf6527ef1c836b5df0d97308c5406c69aabfa6fef8323026
0e622daf88dce67eb7496d338eba 

(550) zvuková 
(731) Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, Sobotské ná-

mestie 1738/22, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 

(210) 1580-2021 
(220) 5.6.2021 

 11 (511) 25, 35 
(511) 25 - Župany; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); 

spodná bielizeň; kimoná; trikoty (cvičebné úbory); pančuchy; 
pančuchy absorbujúce pot; podväzky; podväzky na pančuchy; 
náprsenky; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujú-
ca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); korzety 
(spodná bielizeň); papuče; podprsenky; zvrchníky; tógy; 
spodničky; kombiné (spodná bielizeň); vyšívané odevy; pri-
ľnavé podprsenky; oblečenie pre motoristov; obuv; sandále na  

https://wbr.indprop.gov.sk/data/1578-2021/
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 kúpanie; obuv na kúpanie; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká 
obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; pletené šály; krátke 
kabátiky; šilty; kapucne (časti odevov); pracovné plášte; opas-
ky (časti odevov); pletené šatky; svetre; pulóvre; ponožky; ko-
šele; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); kravaty; nohavice; 
cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky šály; 
pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; legíny; nepremokavé od-
evy; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; zá-
stery; pyžamá; uniformy; bundy; plavky; topánky; podpätky; 
topánky na športovanie; športová obuv; čelenky (oblečenie); 
tričká; nohavicové sukne; pokrývky hlavy. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 
tohto zoznamu. 

(540) monroe-fashion 
(550) slovná 
(731) Monroe fashion, s.r.o., Kutuzovova 3154/34, 085 01 Bar-

dejov, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1583-2021 
(220) 4.6.2021 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 

(ketering); reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občer-
stvenie (snackbary). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, červená, biela 
(731) DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce č. 266, 913 11 Veľké 

Bierovce, SK; 
(740) Nováková Viera, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1586-2021 
(220) 5.6.2021 

 11 (511) 25, 35 
(511) 25 - Župany; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); 

spodná bielizeň; kimoná; trikoty (cvičebné úbory); pan-
čuchy; pančuchy absorbujúce pot; podväzky; podväzky na 
pančuchy; náprsenky; kombinézy (oblečenie); spodná bieli-
zeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia 
(odevy); korzety (spodná bielizeň); papuče; podprsenky; 
zvrchníky; tógy; spodničky; kombiné (spodná bielizeň); vy-
šívané odevy; priľnavé podprsenky; oblečenie pre motoris-
tov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; baretky; 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie to-
pánky; pletené šály; krátke kabátiky; šilty; kapucne (časti 
odevov); pracovné plášte; opasky (časti odevov); pletené 
šatky; svetre; pulóvre; ponožky; košele; odevy; klobúky; ko-
žušiny (oblečenie); kravaty; nohavice; cyklistické oblečenie; 
vrchné ošatenie; rukavice; šatky; šály; pleteniny (oblečenie); 
vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; sukne; oblečenie 
pre bábätká; športové tričká, dresy; zástery; pyžamá; uni-
formy; bundy; plavky; topánky; podpätky; topánky na šport; 
športová obuv; čelenky (oblečenie); tričká; nohavicové suk-
ne; pokrývky hlavy. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 
tohto zoznamu. 

(540) monroe.sk 
(550) slovná 
(731) Monroe fashion, s.r.o., Kutuzovova 3154/34, 085 01 Bar-

dejov, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1590-2021 
(220) 4.6.2021 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Kaviarne. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, červená, biela, hnedá 
(731) DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce č. 266, 913 11 Veľké 

Bierovce, SK; 
(740) Nováková Viera, JUDr., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1591-2021 
(220) 5.6.2021 

 11 (511) 25, 35 
(511) 25 - Župany; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); 

spodná bielizeň; kimoná; trikoty (cvičebné úbory); pan-
čuchy; pančuchy absorbujúce pot; podväzky; podväzky na 
pančuchy; náprsenky; kombinézy (oblečenie); spodná bieli-
zeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia 
(odevy); korzety (spodná bielizeň); papuče; podprsenky; 
zvrchníky; tógy; spodničky; kombiné (spodná bielizeň); vy-
šívané odevy; priľnavé podprsenky; oblečenie pre motoris-
tov; obuv; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; baretky; 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie to-
pánky; pletené šály; krátke kabátiky; šilty; kapucne (časti 
odevov); pracovné plášte; opasky (časti odevov); pletené 
šatky; svetre; pulóvre; ponožky; košele; odevy; klobúky; ko-
žušiny (oblečenie); kravaty; nohavice; cyklistické oblečenie; 
vrchné ošatenie; rukavice; šatky; šály; pleteniny (oblečenie); 
vesty; kabáty; legíny; nepremokavé odevy; sukne; oblečenie 
pre bábätká; športové tričká, dresy; zástery; pyžamá; uni-
formy; bundy; plavky; topánky; podpätky; topánky na šport; 
športová obuv; čelenky (oblečenie); tričká; nohavicové suk-
ne; pokrývky hlavy. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25 
tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
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(731) Monroe fashion, s.r.o., Kutuzovova 3154/34, 085 01 Bar-
dejov, SK; 

(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 
 
 

(210) 1593-2021 
(220) 7.6.2021 

 11 (511) 19, 35, 40 
(511) 19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry 

pre stavebníctvo; asfalt, smola, gudrón a bitúmeny; nekovo-
vé prenosné stavby; nekovové pomníky. 
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia 
a obchodná administratíva; kancelárske práce. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov; recyklácia odpadu; 
čistenie vzduchu a úprava vody; tlač, tlačenie; konzervova-
nie potravín a nápojov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, modrá, biela 
(731) Erik Čapucha, Budovateľská 26, 941 11 Palárikovo, SK; 
(740) Bajužík Martin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1594-2021 
(220) 7.6.2021 

 11 (511) 16, 25, 41 
(511) 16 - Knihy; tlačené publikácie; príručky. 

25 - Úbory na džudo. 
41 - Vzdelávanie; vydávanie kníh; organizovanie športových 
súťaží; tábory na športové sústredenia; odborný výcvik džuda. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna, červená 
(731) Štefanovský Miloš, Mgr., Osloboditeľská 12, 831 07 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 1595-2021 
(220) 7.6.2021 

 11 (511) 19, 35, 40 
(511) 19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rú-

ry pre stavebníctvo; asfalt, smola, gudrón a bitúmeny; ne-
kovové prenosné stavby; nekovové pomníky. 
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizá-
cia a obchodná administratíva; kancelárske práce. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov; recyklácia odpadu; 
čistenie vzduchu a úprava vody; tlač, tlačenie; konzervo-
vanie potravín a nápojov. 

(540) Čapucha 
(550) slovná 
 

(731) Erik Čapucha, Budovateľská 26, 941 11 Palárikovo, SK; 
(740) Bajužík Martin, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1596-2021 
(220) 7.6.2021 

 11 (511) 5, 29, 30, 32 
(511) 5 - Výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; výživové vlákni-

ny; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; výživo-
vé doplnky z ľanových semien; výživové doplnky z ľanové-
ho oleja; výživové doplnky z obilných klíčkov; výživové 
doplnky z kvasníc; včelia materská kašička (výživový dopl-
nok); peľové výživové doplnky; alginátové výživové dopln-
ky; kazeínové výživové doplnky; proteínové výživové do-
plnky; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeu-
tické a lekárske použitie. 
29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zele-
nina; mäsové výťažky; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné 
mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky; bielkoviny na 
prípravu jedál; maslo; kokosové maslo; konzervované ovo-
cie; sušený kokos; potravinársky repkový olej; džemy; suše-
né hrozienka; konzervovaná zelenina; sušená zelenina; po-
travinárske oleje; kandizované ovocie; mlieko; dusené ovo-
cie; ovocná dreň; mäso; potravinársky kukuričný olej; potra-
vinársky olej z palmových orechov; potravinársky sezamový 
olej; jogurt; mliečne výrobky; konzumný palmový olej; po-
travinársky olivový olej; ovocné šaláty; potravinársky slneč-
nicový olej; potravinársky kokosový olej; konzervované mä-
so; sójové mlieko; mliečne koktaily; potravinársky ľanový 
olej; sušené mlieko; mrazom sušené mäso; ovsené mlieko; 
potravinársky extra panenský olivový olej; mandľové mlie-
ko; arašidové mlieko; kokosové mlieko. 
30 - Čokoláda; múka a obilninové výrobky; sušienky, keksy; 
sladové sušienky; oblátky; cukrárske výrobky; cukrovinky; 
kukuričné vločky; keksy, zákusky; ovsené vločky; kakaové 
nápoje; čokoládové nápoje; obilninové vločky; ovocné želé 
(cukrovinky); müsli; obilninové chuťovky; cereálne tyčinky; 
cukor, med, melasový sirup; káva, čaj, kakao a kávové ná-
hradky; sladké žemle; kakao; zákusky, koláče; karamelky 
(cukríky); prípravky z obilnín; perníky, medovníky; múka. 
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné 
nápoje a ovocné džúsy; nealkoholické ovocné výťažky; ne-
alkoholické ovocné nápoje; srvátkové nápoje; vody (nápoje); 
minerálne vody (nápoje); limonády; sóda; izotonické nápoje; 
mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické 
nápoje s aloou pravou; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; 
proteínové nápoje pre športovcov; energetické nápoje; neal-
koholické nápoje zo sušeného ovocia. 

(540) DESCANTI EXTREM Protein bar 
(550) slovná 
(731) Descanti, s.r.o., Športová 2071/37, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1597-2021 
(220) 7.6.2021 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a ob-

chodná administratíva; reklama; predvádzanie tovaru; pod-
pora predaja pre tretie osoby; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spo-
trebiteľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; subdodávateľské 
služby (obchodné služby); marketing; optimalizácia obcho-
dovania na webových stránkach; aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok; online pos- 
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 kytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie 
osoby; cielený marketing. 

(540) ZOEN SHOP 
(550) slovná 
(731) zoen shop, s.r.o., Fialková 5703/26, 903 01 Senec, SK; 

 
 

(210) 1598-2021 
(220) 7.6.2021 

 11 (511) 39, 40 
(511) 39 - Zásobovanie vodou; rozvod vody; odvádzanie odpado-

vej vody. 
40 - Čistenie odpadovej vody. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) C100M72Y0K6, C100M0Y0K0,C15M30Y70K20 
(731) Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická ces- 

ta 1960, 010 57 Žilina, SK; 
(740) Hmírová Daniela, JUDr., Žilina, SK; 

 
 

(210) 1600-2021 
(220) 7.6.2021 

 11 (511) 1, 6, 20, 21, 26, 31, 35, 39, 44 
(511) 1 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníc-

tvo; kompost, hnoj, umelé hnojivá; prípravky na ochranu 
rastlín pred patogénmi; prípravky na konzerváciu kvetov; 
zemina do kvetináčov; bentonit; živice na výmenu iónov 
(chemické prípravky); živice na výmenu iónov na úpravu 
vody; expandovaný íl; expandovaná hlina na pestovanie 
hydroponických rastlín (substrát); hnojivá; hydroponické 
hnojivá; rašelina (hnojivo); humus na povrchové hnojenie; 
živné roztoky; živné pôdy; rašelinové kvetináče pre záhrad-
níctvo; rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; rastové prísady 
na podporu zakoreňovania; zakoreňovače z minerálnych 
vlákien na použitie ako anorganické médium na pestovanie 
rastlín; rastové prísady na podporu zakoreňovania. 
6 - Kovové nádoby; kovové nádoby na hydroponické rastli-
ny. 
20 - Nádoby (nekovové); stojany na kvety; stojany na kveti-
náče; drevené nádoby na hydroponické rastliny; plastové ná-
doby na hroponické rastliny; drevené kvetináče; podstavce 
pre kvetináče; hladinomery. 
21 - Kvetináče; ozdobné črepníky (nie papierové). 
26 - Umelé kvety; vence z umelých kvetov; kytice z ume-
lých kvetov; aranžmány z umelých kvetov; umelé rastliny. 
31 - Živé rastliny a kvety; kríky; stromy; semená na siatie; 
osivá, sadenice a hľuzy plodín; rastlinné semená; semená na 
hydroponické pestovanie; kvetinové cibule; kvetinové hľu-
zy; hydroponické rastliny; vodné rastliny; rastliny pestované 
v zemine; sušené kvety; sušené rastliny na dekoráciu; vence 
zo živých kvetov; palmy; palmové listy; ružové kríky; 
stromčeky; vianočné stromčeky; bonsaje; rezané kvety; živé 
kvety; kytice zo živých kvetov; čerstvé záhradné bylinky; ra-
šelinník (mach). 
35 - Reklama; prieskum trhu; marketing; marketingový prie-
skum; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozši-
rovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných materiálov;  
 

vydávanie reklamných textov; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
predvádzanie tovaru; aranžovanie výkladov; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a slu-
žieb; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
organizovanie výstav kvetov a rastlín na komerčné alebo 
reklamné účely; podpora predaja pre tretie osoby; prezen-
tácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; subdodávateľské služby (obchodné služby); online 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predaj-
cov tovarov a služieb; správa spotrebiteľských vernostných 
programov; zostavovanie zoznamov informácií na obchod-
né alebo reklamné účely; podpora predaja tovarov a služieb 
sponzorovaním športových podujatí; maloobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triedach 1, 6, 20, 21, 26 a 31 tohto 
zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triedach 1, 6, 20, 21, 26 a 31 tohto zoznamu. 
39 - Doručovanie kvetov. 
44 - Služby v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; 
služby záhradných architektov; záhradníctvo; záhradkárske 
služby; prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zaria-
dení; rastlinné škôlky; aranžovanie kvetov; údržba trávni-
kov; liečenie stromov; ničenie škodcov v poľnohospodár-
stve, záhradníctve a lesníctve; ničenie buriny; krajinotvor-
ba; sadenie rastlín; pestovanie rastlín; starostlivosť o črep-
níkové rastliny; starostlivosť o rastliny (záhradnícke služ-
by); konzultačné služby v oblasti pestovania rastlín; posky-
tovanie informácií o identifikácii rastlín a kvetov na zá-
hradnícke účely; výsadba semien; výsadba okrasných stro-
mov; zhotovovanie vencov; prenájom rastlín; prenájom ras-
tlín v kvetináčoch; poskytovanie záhradkárskych informá-
cií; poradenské služby v oblasti kvetinárstva, záhradníctva, 
záhradkárstva a krajinárstva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená (PANTONE 368 C), tmavozelená (PANTONE 356 C) 
(731) HydroFlora s.r.o., Rybničná 10671/38, 831 06 Bratislava, 

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

 
 

(210) 1601-2021 
(220) 7.6.2021 

 11 (511) 12 
(511) 12 - Automobilové pneumatiky; bicyklové pneumatiky; pneu-

matikové plášte; kryty pneumatík; motocyklové pneumatiky; 
priľnavé gumené záplaty na opravu duší; bicyklové duše; 
motocyklové duše; duše pneumatík; odkladacie batožinové 
siete na dopravné prostriedky; pneumatiky; náradie na opra-
vu duší pneumatík; ráfy kolies vozidiel; kryty na sedadlá bi-
cyklov; kryty sedadiel motocyklov; bezpečnostné pásy na 
sedadlá vozidiel; brzdové dielce do vozidiel; tlmiče nárazov 
vozidiel; nosiče lyží na automobily; hroty na pneumatiky; 
protišmykové čapy na pneumatiky; plášte na kolesá vozidiel; 
plné pneumatiky na kolesá vozidiel; pásky na protektorova-
nie pneumatík; pásy na pásové vozidlá; bezdušové pneuma-
tiky na bicykle; bezdušové pneumatiky na motocykle; venti-
ly na pneumatiky vozidiel; pneumatiky pre vozidlá. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
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(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286, Pangyo-ro, Bun-
dang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR; 

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

 
 

(210) 1602-2021 
(220) 7.6.2021 

 11 (511) 16, 41 
(511) 16 - Vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; tla-

čiarenské typy (písmená a číslice); písmená (tlačiarenské ty-
py); tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; záložky 
do kníh; záložky 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 vydá-
vanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); preklada-
teľské služby; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); 
koučovanie (školenie); školské služby (vzdelávanie); indivi-
duálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích 
fór s osobnou účasťou. 

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

horská Bystrica, SK; 
 
 

(210) 1605-2021 
(220) 7.6.2021 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Reštauračné služby. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tyrkysová (#46b6af); biela (#FFFFFF). 
(731) KOOK s.r.o, Prešovská 40B, 821 02 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1606-2021 
(220) 8.6.2021 

 11 (511) 20, 35, 37 
(511) 20 - Nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy; nekovové nádoby 

na skladovanie alebo prepravu tovarov. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná organizá-
cia; obchodná administratíva. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť). 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, sivá 
(731) Creavis a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, SK; 
(740) AZ LEGAL,s.r.o., Nitra, SK; 

 
 

(210) 1608-2021 
(220) 8.6.2021 

 11 (511) 9, 39, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; počítačové softvérové aplikácie. 

39 - Skladovanie elektronicky uložených údajov a doku-
mentov. 
42 - Poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
uchovávanie elektronických údajov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, fialová 
(731) Slovakia Dokument Servis, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(210) 1611-2021 
(220) 8.6.2021 

 11 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 

organizovanie veľtrhov; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch pre tretie osoby; obchodné sprostredkova-
teľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; dohodovanie obchodných zmlúv 
pre tretie osoby; prieskum trhu. 
36 - Realitné kancelárie; prenájom nehnuteľností; sprostred-
kovanie (maklérstvo); sprostredkovanie nehnuteľností; oce-
ňovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (pois-
ťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správcovstvo ma-
jetku (pre tretie osoby); správa nehnuteľností; správa nájom-
ných domov; prenájom bytov; ubytovacie kancelárie (prená-
jom bývania); finančné analýzy; vyberanie nájomného; pre-
nájom kancelárskych priestorov; prenájom zdieľaných kan-
celárskych priestorov; nehnuteľnosti (služby). 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; školenia; organi-
zovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); or-
ganizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
sympózií; koučovanie (školenie); individuálne vyučovanie. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska, Galva-

niho 17/C, 821 04 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1612-2021 
(220) 8.6.2021 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 

(540) ADMIRAL 
(550) slovná 
(731) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, 462 68 

Indianapolis, US; 
(740) TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s.r.o., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 1613-2021 
(220) 8.6.2021 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); mar-

keting. 

(540) #StáleMámeChuť 
(550) slovná 
(731) Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Záhradníc- 

ka 4148/21, 811 07 Bratislava, SK; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1615-2021 
(220) 9.6.2021 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Informácie o možnostiach zábavy; poskytovanie in-

formácií o možnostiach rekreácie; turistické prehliadky so 
sprievodcom. 

(540) Wandrak 
(550) slovná 
(731) Gecovič Miroslav, Mgr., Kvetnica 2457/7, 058 01 Poprad, 

SK; 
 
 

(210) 1616-2021 
(220) 8.6.2021 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); mar-

keting. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) zelená 
(731) Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Záhradníc- 

ka 4148/21, 811 07 Bratislava, SK; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1620-2021 
(220) 10.6.2021 

 11 (511) 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Zariadenia na spracovanie údajov; počítačové pamäte; 

nahraté počítačové programy; počítačové operačné progra-
my (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové pro-
gramy); spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spracova-
nie údajov); počítačové rozhrania; mikroprocesory; monito-
rovacie počítačové programy; procesory (centrálne proceso-
rové jednotky); optické čítacie zariadenia; optické nosiče 
údajov; optické disky; čítacie zariadenia (zariadenia na spra-
covanie údajov); elektronické informačné tabule; elektronic-
ké publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové pro-
gramy; bankomaty; počítačové softvérové aplikácie (sťaho-
vateľné); bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); elek-
tronické interaktívne tabule; platformy počítačového softvé-
ru, nahrané alebo na stiahnutie. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; reklamné pla-
gátovanie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných 
oznamov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; ob-
chodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo 
pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemy-
selných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum 
trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri or-
ganizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných tex-
tov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnika-
teľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); te-
levízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske 
(ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; 
spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; organizovanie obchodných alebo re-
klamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; vyhľadávanie informácii v počítačových súbo-
roch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komuni-
kačných médiách; služby porovnávania cien; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; po-
skytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných  
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informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatvá-
ranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia  
a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; 
prenájom bilbordov; indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; písanie textov scenárov na re-
klamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; ak-
tualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; 
poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); obchodné 
spravodajské služby; cielený marketing; vonkajšia reklama; 
podnikové komunikačné služby. 
36 - Platenie splátok; úverové agentúry; sprostredkovanie 
poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; oceňovanie nehnu-
teľností; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné 
záručné služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzá-
jomných pohľadávok a záväzkov); úschovné služby, úscho-
va v bezpečnostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníc-
tvo, nehnuteľnosti); faktoring; financovanie (služby); ban-
kové hypotéky; finančné analýzy; finančné poradenstvo; 
spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb 
debetnými kartami; finančné informácie; informácie o pois-
tení; vydávanie kreditných kariet; bankové služby priamo  
k zákazníkom (homebanking); poskytovanie finančných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; finančný vý-
skum; kolektívne financovanie projektov (crowdfunding). 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; telefonické 
služby; telefonická komunikácia; komunikácia mobilnými 
telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníc-
tvom počítačov; prenos elektronickej pošty; informácie v ob-
lasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými 
elektronickými komunikačnými prostriedkami); komuniká-
cia prostredníctvom optických sietí; prenos signálu prostred-
níctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (teleko-
munikačné služby); telekonferenčné služby; poskytovanie 
prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové 
vysielanie; videokonferenčné služby; poskytovanie diskus-
ných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová 
komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku. 
39 - Skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); 
zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťa-
ží; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučo-
vanie; vzdelávanie; výchovnozábavné klubové služby; orga-
nizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie  
o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie sympózií; online vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť  
v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); koučovanie (škole-
nie); individuálne vyučovanie; poskytovanie spotrebiteľ-
ských posudkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; 
poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na kul-
túrne alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských 
rebríčkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvé-
ru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v ob-
lasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; kontroly kvali-
ty; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); 
údržba počítačového softvéru; návrh počítačových systé-
mov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod 
údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá; hosťovanie na počítačových stránkach (webových 
stránkach); inštalácie počítačového softvéru; prevod (kon- 
 

verzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektro-
nických údajov; poskytovanie informácií o počítačových 
technológiách a programovaní prostredníctvom webových 
stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); monitorovanie počítačo-
vých systémov na zisťovanie porúch; kódovanie údajov; 
monitorovanie počítačových systémov na zistenie neopráv-
neného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorova-
nie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; poskytovanie počítačovej 
platformy prostredníctvom internetu (PaaS); navrhovanie 
grafickej úpravy reklamných materiálov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 1625-2021 
(220) 10.6.2021 

 11 (511) 9, 10, 25, 26, 35, 39, 40, 41 
(511) 9 - Hasiace prístroje. 

10 - Ortopedické pomôcky. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
26 - Čipky a výšivky; stužky a šnúrky. 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovaru. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna čin-
nosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, žltá 
(731) PEDA s.r.o., Prievidzská 254/26, 972 01 Bojnice, SK; 
(740) JUDr. Ing. Michal Mladý, advokát, Bojnice, SK; 

 
 

(210) 1632-2021 
(220) 10.6.2021 

 11 (511) 9, 11 
(511) 9 - Set-top boxy. 

11 - Mraziace zariadenia, mrazničky. 
(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Posco International Corporation, 134, Teheran-ro, Gang-

nam-gu, Seoul, KR; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, SK; 
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(210) 1636-2021 
(220) 10.6.2021 

 11 (511) 9, 11 
(511) 9 - Set-top boxy. 

11 - Mraziace zariadenia, mrazničky. 
(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Posco International Corporation, 134, Teheran-ro, Gang-

nam-gu, Seoul, KR; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1639-2021 
(220) 11.6.2021 

 11 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Reklama; podpora predaja pre tretie osoby; organizova-

nie zákazníckych vernostných, motivačných a reklamných 
programov; sprostredkovanie reklamy v kinách; prenájom 
reklamného času v kinách, propagácia premietania kinema-
tografických filmov, vzťahy s verejnosťou (public relations), 
vonkajšia reklama. 
41 - Organizovanie podujatí na voľnočasové aktivity pre de-
ti, mládež a dospelých (výchovno-vzdelávacia, zábavná, 
športová a kultúrna činnosť); organizovanie živých vystúpe-
ní; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
organizovanie a vedenie diskusných podujatí; prenájom 
premietacích prístrojov; prenájom premietacích plátien; pre-
zentácia filmov; premietanie kinematografických filmov; 
predstavenia kinematografických filmov; služby zábavy vo 
forme filmových predstavení v kinách, požičiavanie kinema-
tografických filmov; prenájom kinematografických filmov; 
služby zvukových technikov na podujatia. 
43 - Stravovacie služby; reštauračné (stravovacie) služby; 
samoobslužné reštaurácie; dodávanie hotových jedál a nápo-
jov na objednávku (ketering); rýchle občerstvenie (snackba-
ry); bary (služby); kaviarne; prenájom automatov na pitnú 
vodu. 

(540) Kofokino 
(550) slovná 
(731) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 

Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1641-2021 
(220) 14.6.2021 

 11 (511) 25, 35 
(511) 25 - Oblečenie na beh; body (spodná bielizeň); bundy; ko-

šele; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); mikiny; mikiny  
s kapucňou; nákrčníky; nátelníky s dlhými rukávmi; oble-
čenie pre bábätká; podprsenky na dojčenie; podprsenky; 
pyžamá; roláky; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná 
bielizeň pre tehotné; svetre; šaty; športové tričká absorbu-
júce vlhkosť; športové tričká, dresy; termo spodná bielizeň; 
tričká; tehotenské odevy; tričká s krátkym rukávom; vrch-
né ošatenie; vesty; tielka (vrchné ošatenie); športové bun-
dy; páperové bundy; bundy; nočné košele; spodničky. 

 
 

35 - Maloobchodné služby s odevmi; obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; online 
reklama na počítačovej komunikačnej siete; zásielkové ma-
loobchodné služby súvisiace s odevmi; maloobchodné 
služby s odevmi prostredníctvom internetu. 

(540) kojo 
(550) slovná 
(731) Froggy market s.r.o., Hviezdoslavov 917/2, 930 41 Hviez-

doslavov, SK; 
(740) Bielik Tomáš, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1642-2021 
(220) 14.6.2021 

 11 (511) 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42 
(511) 9 - Počítačové operačné programy (nahraté); nahraté počíta-

čové programy; počítačový softvér (nahraté počítačové pro-
gramy); monitorovacie počítačové programy; sťahovateľné 
počítačové programy; počítačové softvérové aplikácie (sťa-
hovateľné); zariadenia na spracovanie údajov; počítačové 
pamäte; spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spracova-
nie údajov); počítačové rozhrania; mikroprocesory; proceso-
ry (centrálne procesorové jednotky); optické čítacie zariade-
nia; optické nosiče údajov; optické disky; čítacie zariadenia 
(zariadenia na spracovanie údajov); elektronické informačné 
tabule; elektronické publikácie (sťahovateľné); bankomaty; 
bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); elektronické in-
teraktívne tabule; platformy počítačového softvéru, nahrané 
alebo na stiahnutie; terminály na platbu kartou. 
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; marketing; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných 
oznamov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; ob-
chodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo 
pri riadení podnikov predvádzanie tovaru; pomoc pri riadení 
obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; odborné posudky efektívnosti pod-
nikov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných mate-
riálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vy-
dávania reklamných textov; rozhlasovaná reklama; obchod-
ný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (pub-
lic relations); televízna reklama; reklamné agentúry; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový 
prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; hospodárske (ekonomické); predpovede; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom 
reklamných plôch; spracovanie textov; zásielkové reklamné 
služby; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; služby porov-
návania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri 
výbere tovarov a služieb; fakturácie; písanie reklamných tex-
tov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácií; optimalizácia internetových 
vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodo-
vania na webových stránkach; platené reklamné služby typu 
„klikni; sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjed-
návanie a uzatváranie obchodných transakcii pre tretie oso-
by; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; 
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; prenájom bilbordov; indexovanie webových 
stránok na obchodné alebo reklamné účely; písanie textov 
scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej komuniká- 
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cie a údajov; aktualizácia a údržba informácii v registroch; 
zostavovanie zoznamov informácii na obchodné alebo re-
klamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); 
obchodné spravodajské služby; cielený marketing; vonkajšia 
reklama; podnikové komunikačné služby. 
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností; organizovanie dobro-
činných zbierok; finančné záručné služby; zmenárenské 
služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných 
pohľadávok a záväzkov); organizovanie peňažných zbierok; 
financovanie (služby); služby sporiteľní; finančný lízing; 
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva a bankovníctva; 
investovanie do fondov; finančné záruky; kolektívne finan-
covanie projektov (crowdfunding); elektronické peňaženky 
(platobné služby); zmenárenské služby pre elektronické me-
ny; finančné sprostredkovanie; finančné, peňažné a bankové 
služby; poisťovacie služby; platenie splátok; úverové agen-
túry; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníc-
tvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; úschovné 
služby, úschova v bezpečnostných schránkach; pôžičky (fi-
nančné úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníc-
tvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; bankové hypo-
téky; finančné analýzy; finančné poradenstvo; spracovanie 
platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými 
kartami; finančné informácie; informácie o poistení; vydá-
vanie kreditných kariet; bankové služby priamo k zákazní-
kom (homebanking); poskytovanie finančných informácii 
prostredníctvom webových stránok; finančný výskum. 
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; telefonické 
služby; telefonická komunikácia; komunikácia mobilnými 
telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových ter-
minálov; prenos správ a obrazových informácii prostredníc-
tvom počítačov; prenos elektronickej pošty; informácie v ob-
lasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými 
elektronickými komunikačnými prostriedkami); komuniká-
cia prostredníctvom optických sietí; prenos signálu prostred-
níctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (teleko-
munikačné služby); telekonferenčné služby; poskytovanie 
prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové 
vysielanie; videokonferenčné služby; poskytovanie diskus-
ných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová 
komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku. 
39 - Skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; vý-
chovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie ko-
lokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
sympózií; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online 
poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopí-
rovania); koučovanie (školenie); individuálne vyučovanie; 
poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov na kultúr-
ne alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských 
ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; posky-
tovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na kultúrne alebo 
zábavné účely. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvé-
ru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v ob-
lasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; kontroly kvali-
ty; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); 
údržba počítačového softvéru; návrh počítačových systé-
mov; zhotovovanie kópii počítačových programov; prevod 
údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá; hosťovanie na počítačových stránkach (webových 
stránkach); inštalácie počítačového softvéru; prevod (kon-
verzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektro-
nických údajov; poskytovanie informácii o počítačových 
technológiách a programovaní prostredníctvom webových  
 

stránok; poskytovanie počítačových technológii prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); monitorovanie počítačo-
vých systémov na zisťovanie porúch; kódovanie údajov; 
monitorovanie počítačových systémov na zistenie neopráv-
neného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorova-
nie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; poskytovanie počítačovej 
platformy prostredníctvom internetu (PaaS); navrhovanie 
grafickej úpravy reklamných materiálov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(731) Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 1647-2021 
(220) 14.6.2021 

 11 (511) 25, 30, 35, 41 
(511) 25 - Telocvičné úbory. 

30 - Cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; ovsené 
potraviny. 
35 - Personálne poradenstvo. 
41 - Služby osobných trénerov (fitnes cvičenia). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) ružová 
(731) Matúšová Izabela, Štiavnická 1959/2, 034 01 Ružomberok, 

SK; 
(740) Advokátska kancelária Kováčik Legal s.r.o., Dolný Kubín, 

SK; 
 
 

(210) 1648-2021 
(220) 14.6.2021 

 11 (511) 5, 25, 35 
(511) 5 - Menštruačné nohavičky; absorpčné nohavičky pre osoby 

postihnuté inkontinenciou. 
25 - Pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); spodná bie-
lizeň; spodná bielizeň pohlcujúca pot; pánska spodná bieli-
zeň (slipy); dámske nohavičky. 
35 - Maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekár-
skymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi po-
trebami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverole-
kárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi 
potrebami. 
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(540) Perties 
(550) slovná 
(731) Laco Vladimír, Ing., Popradská 64/J, 040 11 Košice, SK; 

 
 

(210) 1649-2021 
(220) 14.6.2021 

 11 (511) 9 
(511) 9 - Meradlá; pravítka (meracie nástroje); mikrometre; po-

suvné meradlá; mierky; nivelačné prístroje; uhlomery (me-
racie nástroje); meracie prístroje; presné meracie prístroje; 
meradlá. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) SICHUAN MACHINERY IMP. & EXP. CORP. LTD., C-8F, 

FENGDE INTERNATIONAL PLAZA, NO.6 HANG-
KONG ROAD, CHENGDU CITY, SICHUAN PROVIN-
CE, CN; 

(740) Rott, Růžička & Guttmann, v.o.s., Bratislava, SK; 
 
 

(210) 1656-2021 
(220) 15.6.2021 

 11 (511) 35, 43 
(511) 35 - Reklama. 

43 - Kaviarne. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavo hnedá (C65,M70,Y70,K75) zlatá (C7,M32,Y55,K45) 

ružová (C5,M80,Y0,K20) biela (CMYK 0) 
(731) ZARA HOLDIG s.r.o., Dukelská 77/79, 087 01 Giraltovce, 

SK; 
 
 

(210) 1658-2021 
(220) 15.6.2021 

 11 (511) 12 
(511) 12 - Automobilové pneumatiky; bicyklové pneumatiky; pneu-

matikové plášte; kryty pneumatík; motocyklové pneumatiky; 
priľnavé gumené záplaty na opravu duší; bicyklové duše; 
motocyklové duše; duše pneumatík; odkladacie batožinové 
siete na dopravné prostriedky; pneumatiky; náradie na opra-
vu duší pneumatík; ráfy kolies vozidiel; kryty na sedadlá bi-
cyklov; kryty sedadiel motocyklov; bezpečnostné pásy na 
sedadlá vozidiel; brzdové dielce do vozidiel; tlmiče nárazov 
vozidiel; nosiče lyží na automobily; hroty na pneumatiky; 
protišmykové čapy na pneumatiky; plášte na kolesá vozidiel; 
plné pneumatiky na kolesá vozidiel; pásky na protektorova-
nie pneumatík; pásy na pásové vozidlá; bezdušové pneuma-
tiky na bicykle; bezdušové pneumatiky na motocykle; venti-
ly na pneumatiky vozidiel; pneumatiky pre vozidlá. 

 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286, Pangyo-ro, Bun-

dang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 1664-2021 
(220) 16.6.2021 

 11 (511) 18, 25, 35 
(511) 18 - Peňaženky; kabelky; spoločenské kabelky; tašky. 

25 - Obuv; pančuchy; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie 
topánky; opasky (časti odevov); ponožky; vložky do topánok; 
plátenná obuv; papuče; sandále; topánky; športová obuv. 
35 - Predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; online po-
skytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) #7d827f; #f1a068; #76bfbd; #baaab5; #7c957c; #928e4c 
(731) RPL, spol. s r.o., Za riekou Nitrou 1490, 958 01 Partizán-

ske, SK; 
 
 

(210) 1684-2021 
(220) 18.6.2021 

 11 (511) 29, 31, 35, 43, 44 
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zele-

nina; mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; mlie-
ko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; ovocné rôso-
ly, džemy, kompóty; potravinárske oleje a tuky; vajcia; mas-
lo; maslové krémy; vaječný bielok; krvavé jaternice; údeni-
ny; mäso; klobásy, salámy, párky. 
31 - Krmivo a nápoje pre zvieratá; poľnohospodárske a zá-
hradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva 
(surové, nespracované); živé zvieratá; zvieratá chované  
v zverincoch; krmivo pre zvieratá; soľ pre dobytok; otrubová 
kŕmna zmes pre zvieratá; úžitkové domáce zvieratá; príprav-
ky na výkrm zvierat; seno; posilňujúce prípravky pre zviera-
tá; krmivo pre dobytok; krmivo pre rožný statok; suché kr-
mivo; zrno (krmivo pre zvieratá); podstielky pre zvieratá; 
šrot pre zvieratá. 
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a ob-
chodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchod-
nej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaobe-
rajúce sa dovozom a vývozom; poradenstvo pri organizovaní 
a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podni-
kov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poradenstvo pri organizo-
vaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; re-
klama; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizova-
nie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; podpora predaja pre tretie osoby;  
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organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom pri výbere tovarov a služieb; marketing. 
43 - Prechodné ubytovanie; stravovacie služby; ubytovacie 
kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál  
a nápojov na objednávku (ketering); penzióny; reštauračné 
(stravovacie) služby. 
44 - Služby v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, 
záhradníctve a lesníctve; starostlivosť o hygienu a krásu 
ľudí alebo zvierat; chov zvierat; veterinárna pomoc; staros-
tlivosť o čistotu zvierat; starostlivosť o čistotu zvierat cho-
vaných v domácnosti. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Zelená, žltá, oranžová 
(731) Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raš-

kovce, Hlavná 1, 076 75 Veľké Raškovce, SK; 
 
 

(210) 1698-2021 
(220) 18.6.2021 

 11 (511) 29, 31, 35, 43, 44 
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zele-

nina; mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; mlie-
ko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; ovocné rôso-
ly, džemy, kompóty; potravinárske oleje a tuky; vajcia; mas-
lo; maslové krémy; vaječný bielok; krvavé jaternice; údeni-
ny; mäso; klobásy, salámy, párky. 
31 - Krmivo a nápoje pre zvieratá; poľnohospodárske a zá-
hradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva 
(surové, nespracované); živé zvieratá; zvieratá chované  
v zverincoch; krmivo pre zvieratá; soľ pre dobytok; otrubová 
kŕmna zmes pre zvieratá; úžitkové domáce zvieratá; príprav-
ky na výkrm zvierat; seno; posilňujúce prípravky pre zviera-
tá; krmivo pre dobytok; krmivo pre rožný statok; suché kr-
mivo; zrno (krmivo pre zvieratá); podstielky pre zvieratá; 
šrot pre zvieratá. 
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a ob-
chodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchod-
nej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaobe-
rajúce sa dovozom a vývozom; poradenstvo pri organizo-
vaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení 
podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); poradenstvo pri or-
ganizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných tex-
tov; reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných výstav; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; podpora predaja 
pre tretie osoby; organizovanie veľtrhov; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; marketing. 

43 - Prechodné ubytovanie; stravovacie služby; ubytovacie 
kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál  
a nápojov na objednávku (ketering); penzióny; reštauračné 
(stravovacie) služby. 
44 - Služby v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, 
záhradníctve a lesníctve; starostlivosť o hygienu a krásu 
ľudí alebo zvierat; chov zvierat; veterinárna pomoc; staros-
tlivosť o čistotu zvierat; starostlivosť o čistotu zvierat cho-
vaných v domácnosti. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, žltá, oranžová 
(731) Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raš-

kovce, Hlavná 1, 076 75 Veľké Raškovce, SK; 
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
1159-2018 255416 
2423-2019 255418 
1535-2020 255339 
1587-2020 255341 
1612-2020 255340 
1793-2020 255343 
1923-2020 255344 
1932-2020 255415 
2053-2020 255345 
2454-2020 255413 
2484-2020 255346 
2491-2020 255347 
2607-2020 255348 
2618-2020 255349 
2626-2020 255350 
2669-2020 255351 
2674-2020 255352 
2701-2020 255353 
2703-2020 255354 
2732-2020 255355 
2742-2020 255356 
2750-2020 255357 
2786-2020 255358 
2828-2020 255359 
2838-2020 255342 
2869-2020 255360 
2903-2020 255361 
2904-2020 255362 
2906-2020 255363 
2910-2020 255364 
2939-2020 255365 
2945-2020 255366 
2963-2020 255367 
2967-2020 255368 
2969-2020 255369 
2970-2020 255370 
2994-2020 255371 
    31-2021 255372 

  37-2021 255373 
  41-2021 255374 
  54-2021 255375 
  84-2021 255376 
  88-2021 255377 
101-2021 255378 
105-2021 255379 
106-2021 255380 
111-2021 255381 
126-2021 255382 
128-2021 255383 
133-2021 255384 
134-2021 255385 
135-2021 255386 
138-2021 255387 
148-2021 255388 
150-2021 255389 
153-2021 255390 
155-2021 255391 
156-2021 255392 
162-2021 255393 
167-2021 255394 
172-2021 255395 
183-2021 255396 
186-2021 255397 
187-2021 255398 
188-2021 255399 
189-2021 255400 
190-2021 255401 
191-2021 255402 
195-2021 255403 
197-2021 255404 
198-2021 255405 
204-2021 255406 
212-2021 255407 
213-2021 255408 
214-2021 255409 
215-2021 255410 

216-2021 255411 
217-2021 255412 
218-2021 255261 
219-2021 255262 
220-2021 255264 
221-2021 255263 
222-2021 255265 
226-2021 255266 
228-2021 255267 
231-2021 255268 
233-2021 255269 
234-2021 255271 
235-2021 255272 
237-2021 255270 
243-2021 255273 
280-2021 255274 
287-2021 255275 
288-2021 255277 
289-2021 255276 
291-2021 255278 
297-2021 255279 
300-2021 255280 
301-2021 255282 
303-2021 255284 
308-2021 255283 
309-2021 255281 
313-2021 255286 
315-2021 255287 
316-2021 255285 
317-2021 255288 
318-2021 255289 
320-2021 255290 
321-2021 255291 
327-2021 255292 
330-2021 255293 
331-2021 255294 
332-2021 255295 
333-2021 255296 

335-2021 255297 
337-2021 255299 
338-2021 255300 
340-2021 255301 
342-2021 255302 
344-2021 255303 
350-2021 255304 
351-2021 255305 
357-2021 255306 
360-2021 255307 
361-2021 255308 
362-2021 255309 
369-2021 255310 
370-2021 255311 
371-2021 255312 
372-2021 255313 
375-2021 255314 
381-2021 255315 
391-2021 255316 
401-2021 255317 
407-2021 255318 
408-2021 255319 
416-2021 255320 
423-2021 255321 
427-2021 255322 
428-2021 255323 
429-2021 255324 
430-2021 255326 
431-2021 255327 
432-2021 255328 
434-2021 255329 
436-2021 255325 
439-2021 255330 
445-2021 255331 
447-2021 255332 
471-2021 255333 
473-2021 255334 
478-2021 255335 

 
 

(111) 255261 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 218-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Tesco Franchise Stores SR, s. r. o., Veterná 7310/40, 917 01 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255262 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 219-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Tesco Franchise Stores SR, s. r. o., Veterná 7310/40, 917 01 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 
 

(111) 255263 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 221-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Tesco Franchise Stores SR, s. r. o., Veterná 7310/40, 917 01 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255264 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 220-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Miroslav Urbánek - MAX ŠPORT, Priekopská 3691/76, 

036 01 Martin, SK; 
(740) AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., Martin, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
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(111) 255265 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 222-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) PLAČEK PREMIUM, s. r. o., Moyzesova 6, 811 05 Brati-

slava, SK; 
(740) Trusina Richard, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255266 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 226-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Muskurišin Erik, Bc., Májová 737/22, 068 01 Medzilabor-

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255267 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 228-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Kofola a. s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255268 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 231-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) VERDON CAPITE s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Pra-

ha, Vinohrady, CZ; 
(740) G. Lehnert, k.s., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255269 
(151) 16.6.2021 
(180) 26.1.2031 
(210) 233-2021 
(220) 26.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Morvay Martin, Ing. Bc., Tomášikova 3655/7, 917 01 Trna-

va, SK; 
(740) Rehák Marek, Topoľčany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255270 
(151) 16.6.2021 
(180) 26.1.2031 
(210) 237-2021 
(220) 26.1.2021 
(442) 10.3.2021 
 
 

(732) Morvay Martin, Ing. Bc., Tomášikova 3655/7, 917 01 Tr-
nava, SK; 

(740) Rehák Marek, Topoľčany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255271 
(151) 16.6.2021 
(180) 26.1.2031 
(210) 234-2021 
(220) 26.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Adove Energy - A, s.r.o., Dostojevského 4532/67, 058 01 

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

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255272 
(151) 16.6.2021 
(180) 26.1.2031 
(210) 235-2021 
(220) 26.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Adove Energy - A, s.r.o., Dostojevského 4532/67, 058 01 

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

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255273 
(151) 16.6.2021 
(180) 27.1.2031 
(210) 243-2021 
(220) 27.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) AGROFARMA, spol. s r.o., 018 56 Červený Kameň, SK; 
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255274 
(151) 16.6.2021 
(180) 28.1.2031 
(210) 280-2021 
(220) 28.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) KUTICA s.r.o., Štúrova 788/22, 968 01 Nová Baňa, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255275 
(151) 16.6.2021 
(180) 29.1.2031 
(210) 287-2021 
(220) 29.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) DL Lauko, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2614, 911 05 Trenčín, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
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(111) 255276 
(151) 16.6.2021 
(180) 29.1.2031 
(210) 289-2021 
(220) 29.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) DL Lauko, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2614, 911 05 Trenčín, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255277 
(151) 16.6.2021 
(180) 29.1.2031 
(210) 288-2021 
(220) 29.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Diskonto s.r.o., Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvr-

tok, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255278 
(151) 16.6.2021 
(180) 29.1.2031 
(210) 291-2021 
(220) 29.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Grega Marcel, Mgr., Košická, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255279 
(151) 16.6.2021 
(180) 29.1.2031 
(210) 297-2021 
(220) 29.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Balint Peter, Ľud. Kukorelliho 169/7, 071 01 Michalovce, 

SK; Pestuch Marián, Veľké Zalužice 57, 072 34 Zalužice, SK; 
(740) Ing. Peter Kohut PK consulting, Michalovce, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255280 
(151) 16.6.2021 
(180) 29.1.2031 
(210) 300-2021 
(220) 29.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) SLOVEX ALFA spol. s r.o., Kubranská 306, 911 01 Trenčín, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255281 
(151) 16.6.2021 
(180) 29.1.2031 
(210) 309-2021 
(220) 29.1.2021 
(442) 10.3.2021 
 
 

(732) SLOVEX ALFA spol. s r.o., Kubranská 306, 911 01 Trenčín, 
SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 16.6.2021 

 
 

(111) 255282 
(151) 16.6.2021 
(180) 29.1.2031 
(210) 301-2021 
(220) 29.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) JAZYK BRAINY, s.r.o., Jánošíkova 15B, 010 01 Žilina, SK; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystri-

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255283 
(151) 16.6.2021 
(180) 29.1.2031 
(210) 308-2021 
(220) 29.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Galimex s.r.o., Sučianska 5470, 036 08 Martin, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255284 
(151) 16.6.2021 
(180) 29.1.2031 
(210) 303-2021 
(220) 29.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Nvotová Dorota, Mariánska 224/9, 811 08 Bratislava, SK; 
(740) Jánošíková Denisa, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255285 
(151) 16.6.2021 
(180) 29.1.2031 
(210) 316-2021 
(220) 29.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Nvotová Dorota, Mariánska 224/9, 811 08 Bratislava, SK; 
(740) JUDr. Denisa Jánošíková, advokát, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255286 
(151) 16.6.2021 
(180) 29.1.2031 
(210) 313-2021 
(220) 29.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(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: 16.6.2021 
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(111) 255287 
(151) 16.6.2021 
(180) 1.2.2031 
(210) 315-2021 
(220) 1.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) SP Service Pharma s.r.o., Brečtanová 13008/4B, 831 01 Bra-

tislava, SK; 
(740) Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., Poprad, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255288 
(151) 16.6.2021 
(180) 1.2.2031 
(210) 317-2021 
(220) 1.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) iService, a.s., Laurinská 134/3, 811 01 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255289 
(151) 16.6.2021 
(180) 1.2.2031 
(210) 318-2021 
(220) 1.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) In-tax, s.r.o., Nám. Š.N.Hýroša 4965/5, 034 01 Ružombe-

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255290 
(151) 16.6.2021 
(180) 1.2.2031 
(210) 320-2021 
(220) 1.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) GolfChalet s. r. o., Telocvičná 30, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255291 
(151) 16.6.2021 
(180) 1.2.2031 
(210) 321-2021 
(220) 1.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Realitapp a. s., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255292 
(151) 16.6.2021 
(180) 2.2.2031 
(210) 327-2021 
(220) 2.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Artzová Sylvia, Mgr., Za Bocianom 555/1, 031 01 Liptov-

ský Mikuláš, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255293 
(151) 16.6.2021 
(180) 2.2.2031 
(210) 330-2021 
(220) 2.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Cíbik Marek, Astrová 759/14, 821 01 Bratislava, SK; Kraj-

čovič Martin, Ulica Maxima Gorkého 2014/32, 917 02 Tr-
nava, SK; Schulte Martin, Muškátová 2765/15, 902 01 Pe-
zinok, SK; 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255294 
(151) 16.6.2021 
(180) 2.2.2031 
(210) 331-2021 
(220) 2.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Cíbik Marek, Astrová 759/14, 821 01 Bratislava, SK; Kraj-

čovič Martin, Ulica Maxima Gorkého 2014/32, 917 02 Tr-
nava, SK; Schulte Martin, Muškátová 2765/15, 902 01 Pe-
zinok, SK; 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255295 
(151) 16.6.2021 
(180) 2.2.2031 
(210) 332-2021 
(220) 2.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Cíbik Marek, Astrová 759/14, 821 01 Bratislava, SK; Kraj-

čovič Martin, Ulica Maxima Gorkého 2014/32, 917 02 Tr-
nava, SK; Schulte Martin, Muškátová 2765/15, 902 01 Pe-
zinok, SK; 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255296 
(151) 16.6.2021 
(180) 2.2.2031 
(210) 333-2021 
(220) 2.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Cíbik Marek, Astrová 759/14, 821 01 Bratislava, SK; Kraj-

čovič Martin, Ulica Maxima Gorkého 2014/32, 917 02 Tr-
nava, SK; Schulte Martin, Muškátová 2765/15, 902 01 Pe-
zinok, SK; 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255297 
(151) 16.6.2021 
(180) 2.2.2031 
(210) 335-2021 
(220) 2.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Cíbik Marek, Astrová 759/14, 821 01 Bratislava, SK; Kraj-

čovič Martin, Ulica Maxima Gorkého 2014/32, 917 02 Tr-
nava, SK; Schulte Martin, Muškátová 2765/15, 902 01 Pe-
zinok, SK; 
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(740) GHS Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255299 
(151) 16.6.2021 
(180) 2.2.2031 
(210) 337-2021 
(220) 2.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) BB-Interiér s.r.o., Sabinovská 68, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255300 
(151) 16.6.2021 
(180) 3.2.2031 
(210) 338-2021 
(220) 3.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) ENVIROTHERM s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvr-

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255301 
(151) 16.6.2021 
(180) 3.2.2031 
(210) 340-2021 
(220) 3.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) DATALAB s.r.o., A. Hlinku 2, 962 12 Detva, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255302 
(151) 16.6.2021 
(180) 3.2.2031 
(210) 342-2021 
(220) 3.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) DATALAB s.r.o., A. Hlinku 2, 962 12 Detva, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255303 
(151) 16.6.2021 
(180) 3.2.2031 
(210) 344-2021 
(220) 3.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) DATALAB s.r.o., A. Hlinku 2, 962 12 Detva, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255304 
(151) 16.6.2021 
(180) 4.2.2031 
(210) 350-2021 
(220) 4.2.2021 
(442) 10.3.2021 
 
 

(732) JUDr. Peter Martinkovič, LL.M., advokát, Laurinská 3, 
811 01 Bratislava, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 16.6.2021 

 
 

(111) 255305 
(151) 16.6.2021 
(180) 4.2.2031 
(210) 351-2021 
(220) 4.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) DRAXIT s.r.o., Gorkého 21/25, 909 01 Skalica, SK; 
(740) LEGAL PROFESSIONALS, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255306 
(151) 16.6.2021 
(180) 4.2.2031 
(210) 357-2021 
(220) 4.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) RUMED s. r. o., Bakossova 14464/3/C, 974 01 Banská Bys-

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

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255307 
(151) 16.6.2021 
(180) 4.2.2031 
(210) 360-2021 
(220) 4.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., 286, Pangyo-ro, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255308 
(151) 16.6.2021 
(180) 4.2.2031 
(210) 361-2021 
(220) 4.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., 286, Pangyo-ro, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255309 
(151) 16.6.2021 
(180) 4.2.2031 
(210) 362-2021 
(220) 4.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 37, SK; 
(740) Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
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(111) 255310 
(151) 16.6.2021 
(180) 3.2.2031 
(210) 369-2021 
(220) 3.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Republiková únia zamestnávateľov, Einsteinova 19, 851 01 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255311 
(151) 16.6.2021 
(180) 5.2.2031 
(210) 370-2021 
(220) 5.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Otvorme cestu pre deti s Dys..., o.z., Š. Furdeka 9060/3, 

036 01 Martin, SK; 
(740) AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., Martin, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255312 
(151) 16.6.2021 
(180) 5.2.2031 
(210) 371-2021 
(220) 5.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) ENCO, spol. s r.o., Michalská 7, 811 01 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255313 
(151) 16.6.2021 
(180) 5.2.2031 
(210) 372-2021 
(220) 5.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255314 
(151) 16.6.2021 
(180) 5.2.2031 
(210) 375-2021 
(220) 5.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Poláčiková Elena, Kozárovce 900, 935 22 Kozárovce, SK; 
(740) JUDr. Soňa Surmová, LL.M., Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255315 
(151) 16.6.2021 
(180) 8.2.2031 
(210) 381-2021 
(220) 8.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Filma, s.r.o., Tarasa Ševčenka 7, 080 01 Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255316 
(151) 16.6.2021 
(180) 9.2.2031 
(210) 391-2021 
(220) 9.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) EAST FOOD SERVICE s.r.o., Ulica Čajkovského 5797/53, 

917 01 Trnava, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255317 
(151) 16.6.2021 
(180) 10.2.2031 
(210) 401-2021 
(220) 10.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Kluch Martin, JUDr., Tomášikova 15950/10C, 821 03 Bra-

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255318 
(151) 16.6.2021 
(180) 10.2.2031 
(210) 407-2021 
(220) 10.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Arabica Coffee & Bar s. r. o., Jozefa Kronera 11246/15, 

036 01 Martin, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255319 
(151) 16.6.2021 
(180) 10.2.2031 
(210) 408-2021 
(220) 10.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Kalaš František, Dechtice 451, 919 53 Dechtice, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255320 
(151) 16.6.2021 
(180) 11.2.2031 
(210) 416-2021 
(220) 11.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Decomarket, s.r.o., Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255321 
(151) 16.6.2021 
(180) 12.2.2031 
(210) 423-2021 
(220) 12.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) MakeSense Creatives, s. r. o., Tokajícka 93/4, 821 03 Bra-

tislava, SK; 
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(740) ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - Marek Piršel s.r.o., Bra-
tislava, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 16.6.2021 

 
 

(111) 255322 
(151) 16.6.2021 
(180) 12.2.2031 
(210) 427-2021 
(220) 12.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Marktwill s.r.o., Vodárenská 11, 040 01 Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255323 
(151) 16.6.2021 
(180) 12.2.2031 
(210) 428-2021 
(220) 12.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Ústav certifikácie budov a.s., Lermontovova 3, 811 05 Bra-

tislava, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255324 
(151) 16.6.2021 
(180) 12.2.2031 
(210) 429-2021 
(220) 12.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Green Brands a.s., Pod Višňovkou 1662/27, 140 00 Praha 4 

- Krč, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255325 
(151) 16.6.2021 
(180) 12.2.2031 
(210) 436-2021 
(220) 12.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Green Brands a.s., Pod Višňovkou 1662/27, 140 00 Praha 4 - 

Krč, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255326 
(151) 16.6.2021 
(180) 12.2.2031 
(210) 430-2021 
(220) 12.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) OYSTER agency s.r.o., Partizánska 1248/2, 811 03 Brati-

slava, SK; 
(740) Mgr. et Mgr. Natália Bucková - advokátka, Drahovce, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 
 
 

(111) 255327 
(151) 16.6.2021 
(180) 12.2.2031 
(210) 431-2021 
(220) 12.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) OYSTER agency s.r.o., Partizánska 1248/2, 811 03 Brati-

slava, SK; 
(740) Mgr. et Mgr. Natália Bucková - advokátka, Drahovce, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255328 
(151) 16.6.2021 
(180) 12.2.2031 
(210) 432-2021 
(220) 12.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Emma Winery spol. s r.o., Eszterházyovcov 715/4, 924 01 

Galanta, SK; 
(740) Polomský Ján, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255329 
(151) 16.6.2021 
(180) 12.2.2031 
(210) 434-2021 
(220) 12.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) STALUX, s.r.o., Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, SK; 
(740) Beňo & partners advokátska kancelária, s. r. o., Poprad, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255330 
(151) 16.6.2021 
(180) 14.2.2031 
(210) 439-2021 
(220) 14.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Kinčoková Lenka, Veľké Kozmálovce 302, 935 21 Veľké 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255331 
(151) 16.6.2021 
(180) 15.2.2031 
(210) 445-2021 
(220) 15.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Plantizia s.r.o., Holíčska 5, 851 01 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255332 
(151) 16.6.2021 
(180) 16.2.2031 
(210) 447-2021 
(220) 16.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) LIPOVEC, s.r.o., Matejovec 566, 916 16 Krajné, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
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(111) 255333 
(151) 16.6.2021 
(180) 17.2.2031 
(210) 471-2021 
(220) 17.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255334 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.2.2031 
(210) 473-2021 
(220) 18.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Melicharová Iveta, Malé Kršteňany 141, 958 03 Malé Krš-

teňany, SK; 
(740) Kovaľová Natália, Bernolákovo, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255335 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.2.2031 
(210) 478-2021 
(220) 18.2.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Melicharová Iveta, Malé Kršteňany 141, 958 03 Malé Krš-

teňany, SK; 
(740) Kovaľová Natália, Bernolákovo, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255339 
(151) 16.6.2021 
(180) 16.3.2025 
(210) 1535-2020 
(220) 16.3.2015 
(310) 66592 
(320) 16.2.2015 
(330) JM 
(442) 10.3.2021 
(641) 013837794, 16.03.2015 
(732) Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francis-

co, CA 94103, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255340 
(151) 16.6.2021 
(180) 24.10.2026 
(210) 1612-2020 
(220) 24.10.2016 
(442) 10.3.2021 
(641) 015967722, 24.10.2016 
(732) JACO - Dr. Jaeniche GmbH & Co. KG, Bodersweierer Str. 30, 

D-77694 Kehl, DE; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255341 
(151) 16.6.2021 
(180) 17.7.2030 
(210) 1587-2020 
 

(220) 17.7.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255342 
(151) 16.6.2021 
(180) 10.12.2030 
(210) 2838-2020 
(220) 10.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I č. 13/A, 821 05 Brati-

slava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255343 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.8.2030 
(210) 1793-2020 
(220) 18.8.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) ANETE spol. s r.o., Okružní 834/29a, 638 00 Brno, Lesná, 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255344 
(151) 16.6.2021 
(180) 7.9.2030 
(210) 1923-2020 
(220) 7.9.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) MAGNIFIQUE FASHION s.r.o., Hodžova 196/1, 010 01 

Žilina, SK; 
(740) AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., Martin, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255345 
(151) 16.6.2021 
(180) 22.9.2030 
(210) 2053-2020 
(220) 22.9.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) UNION COSMETIC s.r.o., Za tratí 975, 503 46 Třebecho-

vice pod Orebem, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255346 
(151) 16.6.2021 
(180) 3.11.2030 
(210) 2484-2020 
(220) 3.11.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) SOFOS, a. s., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
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(111) 255347 
(151) 16.6.2021 
(180) 3.11.2030 
(210) 2491-2020 
(220) 3.11.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) SOFOS, a. s., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255348 
(151) 16.6.2021 
(180) 13.11.2030 
(210) 2607-2020 
(220) 13.11.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) Love Productions Limited, 15 Macklin Street, WC2B 5NG 

London, GB; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255349 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.11.2030 
(210) 2618-2020 
(220) 18.11.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) Kisslingová Dana, Mladoboleslavská 1, 902 01 Pezinok, SK; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava a.s., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255350 
(151) 16.6.2021 
(180) 19.11.2030 
(210) 2626-2020 
(220) 19.11.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) Kopáčik František, Sv. Cyrila a Metoda 3421/14, 038 61 

Vrútky, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255351 
(151) 16.6.2021 
(180) 23.11.2030 
(210) 2669-2020 
(220) 23.11.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255352 
(151) 16.6.2021 
(180) 24.11.2030 
(210) 2674-2020 
(220) 24.11.2020 
(442) 10.3.2021 
 
 
 

(732) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255353 
(151) 16.6.2021 
(180) 26.11.2030 
(210) 2701-2020 
(220) 26.11.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) Puncový úrad Slovenskej republiky, Medená 93/10, 814 56 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255354 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.11.2030 
(210) 2703-2020 
(220) 25.11.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) Pastry, s.r.o., Škvorecká 1463, 250 82 Úvaly, CZ; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255355 
(151) 16.6.2021 
(180) 30.11.2030 
(210) 2732-2020 
(220) 30.11.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) PILLBOX s.r.o., Jarková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, 

SK; 
(740) Žižka Petr Mgr., Plzeň, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255356 
(151) 16.6.2021 
(180) 1.12.2030 
(210) 2742-2020 
(220) 1.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) FAVEA Plus a.s., Slezská 949/32, 120 00 Praha, CZ; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255357 
(151) 16.6.2021 
(180) 1.12.2030 
(210) 2750-2020 
(220) 1.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) B2M.CZ s.r.o., Šafránkova 3/1243, 155 00 Praha, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
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(111) 255358 
(151) 16.6.2021 
(180) 7.12.2030 
(210) 2786-2020 
(220) 7.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 

827 18 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255359 
(151) 16.6.2021 
(180) 10.12.2030 
(210) 2828-2020 
(220) 10.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň, 

Východní Předměstí, CZ; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255360 
(151) 16.6.2021 
(180) 14.12.2030 
(210) 2869-2020 
(220) 14.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) LTG, s. r. o., Studená 4B, 821 04 Bratislava, SK; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255361 
(151) 16.6.2021 
(180) 16.12.2030 
(210) 2903-2020 
(220) 16.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) deep.cbd s.r.o., Rybná 678/9, Staré Město, 110 00 Praha, 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255362 
(151) 16.6.2021 
(180) 16.12.2030 
(210) 2904-2020 
(220) 16.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) deep.cbd s.r.o., Rybná 678/9, Staré Město, 110 00 Praha, 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255363 
(151) 16.6.2021 
(180) 16.12.2030 
(210) 2906-2020 
(220) 16.12.2020 
(442) 10.3.2021 
 
 

(732) deep.cbd s.r.o., Rybná 678/9, Staré Město, 110 00 Praha, 
CZ; 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255364 
(151) 16.6.2021 
(180) 17.12.2030 
(210) 2910-2020 
(220) 17.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) GOLDEN BLOT o. z., Nám. Hraničiarov 1613/9, 851 03 

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

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255365 
(151) 16.6.2021 
(180) 21.12.2030 
(210) 2939-2020 
(220) 21.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) KREMPEK s.r.o., Angyalova 487, 967 01 Kremnica, SK; 
(740) Makovník Matej, Mgr., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255366 
(151) 16.6.2021 
(180) 21.12.2030 
(210) 2945-2020 
(220) 21.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) KREMPEK s.r.o., Angyalova 487, 967 01 Kremnica, SK; 
(740) Makovník Matej, Mgr., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255367 
(151) 16.6.2021 
(180) 22.12.2030 
(210) 2963-2020 
(220) 22.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava, Tře-

bovice, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;  
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255368 
(151) 16.6.2021 
(180) 23.12.2030 
(210) 2967-2020 
(220) 23.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) NIXXX s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 3121/22, 071 01 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
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(111) 255369 
(151) 16.6.2021 
(180) 23.12.2030 
(210) 2969-2020 
(220) 23.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) ALEF NULA, a.s., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, Kar-

lín, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255370 
(151) 16.6.2021 
(180) 23.12.2030 
(210) 2970-2020 
(220) 23.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) ALEF NULA, a.s., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, Kar-

lín, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255371 
(151) 16.6.2021 
(180) 30.12.2030 
(210) 2994-2020 
(220) 30.12.2020 
(442) 10.3.2021 
(732) Belevis, s.r.o., Štefánikova 9, 949 01 Nitra, SK; 
(740) AKMB, s.r.o., Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255372 
(151) 16.6.2021 
(180) 11.1.2031 
(210) 31-2021 
(220) 11.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Piok Drahomír, Ing., Tematínska 3231/2, 851 05 Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255373 
(151) 16.6.2021 
(180) 11.1.2031 
(210) 37-2021 
(220) 11.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Bridgestone Licensing Services, Inc., 200 4th Avenue South, 

Suite 100, Tennessee 37201 Nashville, US; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Brati-

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255374 
(151) 16.6.2021 
(180) 11.1.2031 
(210) 41-2021 
(220) 11.1.2021 
(442) 10.3.2021 
 
 
 

(732) Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako 
dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 16.6.2021 

 
 

(111) 255375 
(151) 16.6.2021 
(180) 12.1.2031 
(210) 54-2021 
(220) 12.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) AREKO, s.r.o., Tomanova 35, 831 07 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255376 
(151) 16.6.2021 
(180) 15.1.2031 
(210) 84-2021 
(220) 15.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Kopáčik František, Sv. Cyrila a Metoda 3421/14, 038 61 

Vrútky, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255377 
(151) 16.6.2021 
(180) 17.1.2031 
(210) 88-2021 
(220) 17.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Hricová Zuzana, Mgr., Tatranská 393/8, 052 01 Spišské 

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255378 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.1.2031 
(210) 101-2021 
(220) 18.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Medusa Group Holding Ltd, 103, Archbishop Street, Val-

letta, MT; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255379 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.1.2031 
(210) 105-2021 
(220) 18.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Medusa Group Holding Ltd, 103, Archbishop Street, Val-

letta, MT; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
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(111) 255380 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.1.2031 
(210) 106-2021 
(220) 18.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Medusa Group Holding Ltd, 103, Archbishop Street, Val-

letta, MT; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255381 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.1.2031 
(210) 111-2021 
(220) 18.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Medusa Group Holding Ltd, 103, Archbishop Street, Val-

letta, MT; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255382 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.1.2031 
(210) 126-2021 
(220) 18.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Medusa Group Holding Ltd, 103, Archbishop Street, Val-

letta, MT; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255383 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.1.2031 
(210) 128-2021 
(220) 18.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Medusa Group Holding Ltd, 103, Archbishop Street, Val-

letta, MT; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255384 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.1.2031 
(210) 133-2021 
(220) 18.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) MR.NIK, s. r. o., Štúrova 36/9, 017 01 Považská Bystrica, SK; 
(740) Marček Juraj, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255385 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.1.2031 
(210) 134-2021 
(220) 18.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) 2create, s.r.o., Hálkova 9, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) Pavol Cvik - advokát, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255386 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.1.2031 
(210) 135-2021 
(220) 18.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Medusa Group Holding Ltd, 103, Archbishop Street, Val-

letta, MT; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255387 
(151) 16.6.2021 
(180) 18.1.2031 
(210) 138-2021 
(220) 18.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Medusa Group Holding Ltd, 103, Archbishop Street, Val-

letta, MT; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255388 
(151) 16.6.2021 
(180) 19.1.2031 
(210) 148-2021 
(220) 19.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Vavro Roman Giuseppe, Čsl. armády 75, 920 01 Hloho-

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255389 
(151) 16.6.2021 
(180) 19.1.2031 
(210) 150-2021 
(220) 19.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Dream Product s.r.o, Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255390 
(151) 16.6.2021 
(180) 20.1.2031 
(210) 153-2021 
(220) 20.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s.r.o., Poľná 5, 990 01 

Veľký Krtíš, SK; 
(740) Advokátska kancelária VICTORIA, s.r.o., Banská Bystri-

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
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(111) 255391 
(151) 16.6.2021 
(180) 20.1.2031 
(210) 155-2021 
(220) 20.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s.r.o., Poľná 5, 990 01 

Veľký Krtíš, SK; 
(740) Advokátska kancelária VICTORIA, s.r.o., Banská Bystri-

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255392 
(151) 16.6.2021 
(180) 20.1.2031 
(210) 156-2021 
(220) 20.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o., Poľná 5, 990 01 

Veľký Krtíš, SK; 
(740) Advokátska kancelária VICTORIA, s.r.o., Banská Bystri-

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255393 
(151) 16.6.2021 
(180) 20.1.2031 
(210) 162-2021 
(220) 20.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) BEL, 2, allée de Longchamp, 921 50 Suresnes, FR; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255394 
(151) 16.6.2021 
(180) 20.1.2031 
(210) 167-2021 
(220) 20.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255395 
(151) 16.6.2021 
(180) 21.1.2031 
(210) 172-2021 
(220) 21.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Choreofactory, s.r.o., Okružná 586/67, 018 51 Nová Dub-

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255396 
(151) 16.6.2021 
(180) 21.1.2031 
(210) 183-2021 
(220) 21.1.2021 
 
 

(442) 10.3.2021 
(732) F.H.Prager s.r.o., Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 

794 01 Krnov, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255397 
(151) 16.6.2021 
(180) 21.1.2031 
(210) 186-2021 
(220) 21.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) F.H.Prager s.r.o., Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 

794 01 Krnov, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255398 
(151) 16.6.2021 
(180) 21.1.2031 
(210) 187-2021 
(220) 21.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) F.H.Prager s.r.o., Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 

794 01 Krnov, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255399 
(151) 16.6.2021 
(180) 22.1.2031 
(210) 188-2021 
(220) 22.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Domestav trend s.r.o., Špitálka 91/23, 602 00 Brno, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255400 
(151) 16.6.2021 
(180) 22.1.2031 
(210) 189-2021 
(220) 22.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Domestav trend s.r.o., Špitálka 91/23, 602 00 Brno, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255401 
(151) 16.6.2021 
(180) 22.1.2031 
(210) 190-2021 
(220) 22.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Rakyta Land Development, a.s., Legionárska 10, 811 07 Bra-

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

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
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(111) 255402 
(151) 16.6.2021 
(180) 22.1.2031 
(210) 191-2021 
(220) 22.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Water Media s.r.o., Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha, CZ; 
(740) Legitas advokátní kancelář s.r.o., Mgr. Petra Stupková, Pra-

ha, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255403 
(151) 16.6.2021 
(180) 21.1.2031 
(210) 195-2021 
(220) 21.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) F.H.Prager s.r.o., Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 

794 01 Krnov, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255404 
(151) 16.6.2021 
(180) 21.1.2031 
(210) 197-2021 
(220) 21.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) F.H.Prager s.r.o., Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 

794 01 Krnov, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255405 
(151) 16.6.2021 
(180) 22.1.2031 
(210) 198-2021 
(220) 22.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) INSPORTREHA, s.r.o., Grösslingová 7/a, 811 09 Bratisla-

va, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255406 
(151) 16.6.2021 
(180) 22.1.2031 
(210) 204-2021 
(220) 22.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Elite Corporation s.r.o., Kláštorská 492/2, 921 01 Piešťany, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255407 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 212-2021 
(220) 25.1.2021 
 
 

(442) 10.3.2021 
(732) Gyncentrum Bratislava, s. r. o., Višňová 1, 831 01 Brati-

slava, SK; 
(740) Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255408 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 213-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Gyncentrum Bratislava, s. r. o., Višňová 1, 831 01 Bratisla-

va, SK; 
(740) Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255409 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 214-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Zarába to, s.r.o., Bajkalská 4860/5, 080 01 Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255410 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 215-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Kofola a.s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká Lesná, SK; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255411 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 216-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) Zarába to, s.r.o., Bajkalská 4860/5, 080 01 Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255412 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 217-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 
(732) ak T ak, s.r.o., Škultétyho 472/10, 036 01 Martin, SK; 
(740) AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., Martin, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
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(111) 255413 
(151) 21.6.2021 
(180) 30.10.2030 
(210) 2454-2020 
(220) 30.10.2020 
(442) 10.2.2021 
(732) NERUDA PRODUCTION s.r.o., Vajnorská 31, 831 03 Bra-

tislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kan-

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

nie ochrannej známky: 21.6.2021 
 
 

(111) 255415 
(151) 23.6.2021 
(180) 7.9.2030 
(210) 1932-2020 
(220) 7.9.2020 
(442) 24.2.2021 
(732) WSC a.s., Na kopci 537/16, 010 01 Žilina, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 23.6.2021 
 
 
 

(111) 255416 
(151) 23.6.2021 
(180) 23.5.2028 
(210) 1159-2018 
(220) 23.5.2018 
(442) 3.9.2018 
(732) Echo - media, s.r.o., Budulov 174, 045 01 Moldava nad Bod-

vou, SK; 
(740) Stupková Oľga, PhDr., Poprad, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 23.6.2021 
 
 

(111) 255418 
(151) 23.6.2021 
(180) 28.10.2029 
(210) 2423-2019 
(220) 28.10.2019 
(442) 3.3.2020 
(732) Crystalis s.r.o., Antala Staška 1075/41a, 140 00 Praha 4 - 

Krč, CZ; 
(740) LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o., CZ-150 00 

Praha, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 23.6.2021 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
 
(210) (111) (210) (111) 
 
  967-2020 255417 
2577-2020 255414 
  223-2021 255298 

419-2021 255336 
420-2021 255337 
422-2021 255338 

 
 

(111) 255298 
(151) 16.6.2021 
(180) 25.1.2031 
(210) 223-2021 
(220) 25.1.2021 
(442) 10.3.2021 

 11 (511) 5, 39, 44 
(511) 5 - Zubné abrazíva; akonitín; lepidlá na zubné protézy; prí-

pravky na čistenie vzduchu; bielkovinové potraviny na le-
kárske použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použi-
tie; alkoholy na lekárske použitie; aldehydy na farmaceu-
tické použitie; zliatiny drahých kovov pre zubné lekárstvo; 
zubné amalgámy; škrob na diétne alebo farmaceutické po-
užitie; anestetiká; kôprová esencia na lekárske použitie; 
náplasti; angosturová kôra na lekárske použitie; prípravky 
na ničenie škodlivých živočíchov; čaj proti astme; masti 
proti omrzlinám na farmaceutické použitie; prípravky proti 
hemoroidom; prípravky na ničenie suchej hniloby; prí-
pravky proti moliam; protiparazitické prípravky; antisep-
tické prípravky; antiseptická vata; antidiuretiká (lieky na 
znižovanie tvorby moču); tyčinky na liečbu bradavíc; asep-
tická vlna; lepkavé pásky na chytanie múch; živné pôdy 
pre bakteriologické kultúry; bakteriologické prípravky na 
lekárske a zverolekárske použitie; bakteriálne jedy; bakte-
riálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; náp-
lasti na kurie oká; prípravky do kúpeľa na lekárske použi-
tie; soli do minerálnych kúpeľov; prípravky na kyslíkové 
kúpele; morská voda do kúpeľa na lekárske použitie; tera-
peutické prípravky do kúpeľa; balzamovacie prípravky na 
lekárske použitie; ovínadlá ; balzamy na lekárske použitie; 
prípravky na umývanie dobytka (insekticídy); biocídy; 
bizmutové prípravky na farmaceutické použitie; olovnatá 
voda (s obsahom octanu olovnatého); insekticídy; živočíš-
ne uhlie na farmaceutické použitie; liečivé cukríky; liečivé 
bahno; bahno na kúpele; prípravky na ošetrenie popálenín; 
katechu (indická akácia) na farmaceutické použitie; prí-
pravky na otlaky; kalomel (chlorid ortutnatý) (fungicídy); 
práškové kantaridíny; kaučuk pre zubné lekárstvo; sirupy 
na farmaceutické použitie; liekové kapsuly; farmaceutické 
prípravky; obklady (teplé zábaly); vata na lekárske použi-
tie; cupanina na farmaceutické použitie; vápenné farma-
ceutické prípravky; prípravky na umývanie psov (insekti-
cídy); repelenty pre psov; chemickofarmaceutické príprav-
ky; chloralhydrát na farmaceutické použitie; chloroform 
(trichlórmetán); netabakové cigarety na lekárske použitie; 
zubné cementy; prípravky proti nadúvaniu pre zvieratá; 
dentálne modelovacie vosky; vydymovacie tyčinky; koka-
ín; protiparazitické obojky pre zvieratá; roztoky na vypla-
chovanie očí; vitamínové prípravky; chemické vodiče na 
elektródy elektrokardiografov; kôra kondurango na lekár-
ske použitie; liečivá na zmiernenie zápchy; roztoky na kon-
taktné šošovky; chemické antikoncepčné prípravky; rádio-
logický kontrastné látky na lekárske použitie; liečivá na 
kurie oká; bavlna na lekárske použitie; farmaceutické prí-
pravky na spáleniny od slnka; kaustické ceruzky; prípravky 
na omrzliny; hemostatické tyčinky; krotónová kôra; kurare; 
vakcíny; detergenty na lekárske použitie; zápary na farma-
ceutické použitie; materiály na plombovanie zubov; mate- 
 

 riály na zubné odtlačky; zubné laky; zubné tmely; porcelán 
na zubné protézy; prípravky na uľahčenie prerezávania zu-
bov; prostriedky na prečistenie tráviaceho ústrojenstva; de-
zinfekčné prípravky na hygienické použitie; dezodoranty, 
nie telové alebo pre zvieratá; prípravky na ničenie myší; 
chlieb pre diabetikov na lekárske použitie; digestíva na 
farmaceutické použitie; digitalín; analgetiká; drogy na le-
kárske použitie; dávkovače liekov (plné); oxid horečnatý 
(magnézia) na farmaceutické použitie; medovková voda na 
farmaceutické použitie; minerálne vody na lekárske použi-
tie; soli minerálnych vôd; termálne vody; kôry na farmace-
utické použitie; tinktúry (farmaceutické prípravky); roz-
púšťadlá na odstraňovanie náplastí; prípravky proti krypto-
gamným rastlinám; hojivé hubky; soli na lekárske použitie; 
estery na farmaceutické použitie; étery na farmaceutické 
použitie; chirurgické obväzy; eukalyptol na farmaceutické 
použitie; eukalyptus na farmaceutické použitie; preháňad-
lá; múka na farmaceutické použitie; múka s prídavkom 
mlieka pre dojčatá; antipyretiká (lieky na znižovanie teles-
nej teploty); fenikel na lekárske použitie; liečivé infúzie; 
liečivé čaje; olej z tresčej pečene; fungicídy; liečivá posil-
ňujúce nervovú sústavu; guajakol na farmaceutické použi-
tie; prípravky proti črevným parazitom; obväzová gáza; 
laxatíva; želatína na lekárske použitie; gencián na farma-
ceutické použitie; germicídy (dezinfekčné prípravky); gly-
cerofosfáty; guma na lekárske použitie; ľanové semená na 
farmaceutické použitie; tuky na lekárske použitie; tuky na 
zverolekárske použitie; mliečny tuk; chemické prípravky 
na diagnostikovanie tehotnosti; oleje na lekárske použitie; 
hematogén; hemoglobín; liečivé rastliny; hormóny na le-
kárske použitie; horčicový olej na lekárske použitie; hyd-
rastín; hydrastinín; absorpčná vata; spermie na umelú in-
semináciu; repelenty na odpudzovanie hmyzu; jódová tin-
ktúra; peptóny na farmaceutické použitie; jodoform; kara-
gén (írsky mach) na lekárske použitie; preháňadlá z jalapo-
vého koreňa; jojóbová pasta; sladké drievko na farmaceu-
tické použitie; tabakové výťažky (insekticídy); mliečne 
fermenty na farmaceutické použitie; sladové mliečne nápo-
je na lekárske použitie; prípravky na umývanie zvierat (in-
sekticídy); ľanová múčka na farmaceutické použitie; roz-
toky na farmaceutické použitie; mliečny cukor na farmace-
utické použitie; laktóza na farmaceutické použitie; príprav-
ky na ničenie lariev; droždie na farmaceutické použitie; 
prípravky na ničenie slimákov; tekuté masti (linimenty); 
lupulín na farmaceutické použitie; žuvačky na lekárske po-
užitie; kôra mangového stromu na farmaceutické použitie; 
hygienické nohavičky; menštruačné nohavičky; mentol na 
farmaceutické použitie ; chemické prípravky na ošetrova-
nie plesne; slad na farmaceutické použitie; herbicídy; prí-
pravky na ničenie buriny; herbicídne prípravky; sírové 
knôty na dezinfekciu; masti na lekárske použitie; tinktúry 
na lekárske použitie; séra; mentol; ortuťové masti; výživné 
látky pre mikroorganizmy; kultúry mikroorganizmov na 
lekárske a zverolekárske použitie; pastilky na farmaceutic-
ké použitie; otrava na potkany; lepy na lapanie múch; prí-
pravky na hubenie múch; horčica na farmaceutické použi-
tie; roztoky na veterinárne použitie; myrobalánová kôra na 
farmaceutické použitie; chemické prípravky proti sneti  
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 obilnej; narkotiká; čuchacie soli; masti na farmaceutické 
použitie; opiáty; ópium; opodeldok; organoterapeutické 
prípravky; zubné amalgámy zo zlata; pektín na farmaceu-
tické použitie; hygienické tampóny; menštruačné tampóny; 
hygienické vložky; menštruačné vložky; fenol na farmace-
utické použitie; papier na horčicové obklady; prípravky 
proti parazitom; farmaceutické prípravky na ošetrovanie 
pokožky; bylinkové čaje na lekárske použitie; farmaceutic-
ké prípravky proti lupinám; pepsíny na farmaceutické pou-
žitie; oblátkové kapsuly na farmaceutické použitie; prenos-
né lekárničky (plné); fosfáty na farmaceutické použitie; 
chemické prípravky proti fýloxére; lieky proti poteniu nôh; 
krvná plazma; jedy; draselné soli na lekárske použitie; py-
ritový prášok; kebračo na lekárske použitie; horké drevo na 
lekárske použitie; chinínovník (kôra) na lekárske použitie; 
chinín na lekárske použitie; chinolín na lekárske použitie; 
rádioaktívne látky na lekárske použitie; rádium na lekárske 
použitie; liečivé korene; rebarborové korene na farmaceu-
tické použitie; posilňujúce prípravky (toniká); oxidodusič-
nan bizmutitý na farmaceutické použitie; sarsaparila (smi-
lax) na lekárske použitie; krv na lekárske použitie; pijavice 
na lekárske použitie; sedatíva (utišujúce prostriedky); seda-
tíva; námeľ na farmaceutické použitie; séroterapeutické 
liečivá; horčicové náplasti; prípravky na sterilizáciu pôd; 
uspávacie prípravky; soli sodíka na lekárske použitie ; ste-
rilizačné prípravky; strychnin; styptiká (prípravky na za-
stavenie krvácania); cukor na lekárske použitie; sulfona-
midy (liečivá); čapíky; vínny kameň na farmaceutické po-
užitie; terpentín na farmaceutické použitie; terpentínový 
olej na farmaceutické použitie; tymol na farmaceutické po-
užitie; prípravky proti poteniu; papierové odpudzovače 
molí; zverolekárske prípravky; chemické prípravky na 
ošetrovanie viniča; prípravky na ničenie škodcov; vezikan-
ty (pľuzgierotvorné cytostatiká); octany na farmaceutické 
použitie; kyseliny na farmaceutické použitie; lepiace pásky 
na lekárske použitie; alkaloidy na lekárske použitie; diétne 
potraviny na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; octan 
hlinitý na farmaceutické použitie; mandľové mlieko na 
farmaceutické použitie; masti na slnečné popáleniny; lieči-
vé kúpeľové soli; tyčinky sladkého drievka na farmaceu-
tické použitie; hydrogénuhličitan sodný na farmaceutické 
použitie; biologické prípravky na lekárske použitie; bróm 
na farmaceutické použitie; diétne nápoje na lekárske použi-
tie; gáfrový olej na lekárske použitie; gáfor na lekárske po-
užitie; kandity na lekárske použitie; karbonyl (prípravok na 
hubenie parazitov); algicídy; lecitín na lekárske použitie; 
plyn na lekárske použitie; vložky na ochranu bielizne (hy-
gienické potreby); včelia materská kašička na farmaceutic-
ké použitie; lekárske prípravky na odtučňovacie kúry; este-
ry celulózy na farmaceutické použitie; žieravé látky na 
farmaceutické použitie; étery celulózy na farmaceutické 
použitie; vedľajšie produkty spracovania obilnín na diétne 
alebo lekárske použitie; chemické prípravky na farmaceu-
tické použitie; kolódium na farmaceutické použitie; krém  
z vínneho kameňa na farmaceutické použitie; kreozot na 
farmaceutické použitie; lieky pre zubné lekárstvo; lieky pre 
humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; diag-
nostické prípravky na lekárske použitie; glycerín na lekár-
ske použitie; liečivé nápoje; fermenty na farmaceutické 
použitie; sírny kvet na farmaceutické použitie; formalde-
hyd na farmaceutické použitie; byliny na fajčenie na lekár-
ske použitie; fúmigačné prípravky na lekárske použitie; 
kyselina galová na farmaceutické použitie; vazelína na le-
kárske použitie; glukóza na lekárske použitie; gumiguta na 
lekárske použitie; gurjunský balzam na lekárske použitie; 
chmeľové výťažky na farmaceutické použitie; ricínový olej 
na lekárske použitie; peroxid vodíka na lekárske použitie; 
jód na farmaceutické použitie; jodidy na farmaceutické po-
užitie; alkalické jodidy na farmaceutické použitie; izotopy 
na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; hy-
gienické vložky pre osoby postihnuté inkontinenciou; bio- 
 

 logické prípravky na zverolekárske použitie; chemické prí-
pravky na lekárske použitie; chemické prípravky na zvero-
lekárske použitie; chemické činidlá na lekárske a zverole-
kárske použitie; prípravky na čistenie kontaktných šošo-
viek; diastáza (enzým meniaci škrob na maltózu) na lekár-
ske použitie; výživové vlákniny; enzýmy na lekárske pou-
žitie; enzýmy na zverolekárske použitie; enzymatické prí-
pravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na 
zverolekárske použitie; absorpčné nohavičky pre osoby po-
stihnuté inkontinenciou; sikatívy na lekárske použitie; 
obrúsky napustené farmaceutickými pleťovými vodami; 
potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými prv-
kami; aminokyseliny na lekárske použitie; aminokyseliny 
na veterinárske použitie; vankúše (podložky) na dojčenie; 
cédrové drevo na odpudenie hmyzu; chemické dezinfekčné 
prostriedky na WC; rybia múčka na farmaceutické použi-
tie; minerálne výživové doplnky; ústne vody na lekárske 
použitie; výživové doplnky; kostný tmel na chirurgické  
a ortopedické použitie; repelentné vonné tyčinky; akaricídy 
(prípravok na ničenie roztočov); antibiotiká; prípravky na 
zníženie chuti do jedla na lekárske použitie; bronchodila-
tačné prípravky; vankúšiky na otlaky (náplasti); moleskin 
na lekárske použitie (pevná bavlnená látka); vaginálne kú-
pele na lekárske použitie; medicinálne prípravky na podpo-
ru rastu vlasov; steroidy; pomocné látky (adjuvanciá) na 
lekárske použitie; chirurgické implantáty zo živých tkanív; 
pásky na oči na lekárske použitie; kyslík na lekárske použi-
tie; dezodoranty na obleky a textilné materiály; prípravky 
na dezodoráciu vzduchu; prípravky na intímnu hygienu na 
lekárske použitie; kmeňové bunky na lekárske použitie; 
kmeňové bunky na zverolekárske použitie; biologické tka-
nivá na lekárske použitie; biologické tkanivá na zverole-
kárske použitie; chladiace spreje na lekárske použitie; lub-
rikačné gély; prípravky z aloy pravej na farmaceutické po-
užitie; perlový prášok na lekárske použitie; prípravky na 
tlmenie sexuálnej aktivity; detské plienky; detské plienko-
vé nohavičky; liečivé prípravky na vyplachovanie očí; tab-
letky na potlačenie chuti do jedla; tabletky na chudnutie; 
samoopaľovacie tabletky; antioxidačné tabletky; výživové 
doplnky pre zvieratá; bielkovinové výživové doplnky; vý-
živové doplnky z ľanových semien; výživové doplnky  
z ľanového oleja; výživové doplnky z obilných klíčkov; 
výživové doplnky z kvasníc; včelia materská kašička (vý-
živový doplnok); propolis na farmaceutické použitie; pro-
polisové výživové doplnky; peľové výživové doplnky; 
enzýmové výživové doplnky; glukózové výživové dopln-
ky; lecitínové výživové doplnky; alginátové výživové do-
plnky; algináty na farmaceutické použitie; kazeínové výži-
vové doplnky; proteínové výživové doplnky; proteínové 
výživové doplnky pre zvieratá; reagenčný papier na lekár-
ske použitie; alkoholy na farmaceutické použitie; pesticídy; 
plienky pre zvieratá chované v domácnosti; dezinfekčné 
prípravky; chirurgické lepidlá; diagnostické biologické 
markery na lekárske použitie; prípravky na liečbu akné; 
krmivá s obsahom liečiv; diagnostické prípravky na zvero-
lekárske použitie; vatové tyčinky na lekárske použitie; po-
traviny pre batoľatá; sušené mlieko pre dojčatá; transplan-
táty (živé tkanivá); kolagén na lekárske použitie; rastlinné 
výťažky na farmaceutické použitie; farmaceutická; prí-
pravky z mikroorganizmov na lekárske alebo zverolekár-
ske použitie; fýtoterapeutické prípravky na lekárske použi-
tie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; gély na erotic-
kú stimuláciu; imunostimulátory; výživové prípravky s lie-
čivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; mra-
zom sušené potraviny na lekárske použitie; homogenizo-
vané potraviny na lekárske použitie; naplnené injekčné 
striekačky na lekárske použitie; mrazom sušené mäso na 
lekárske použitie; reagenčný papier na zverolekárske pou-
žitie; adstringentné prípravky na lekárske použitie; liečivé 
prípravky na čistenie zubov; prípravky na odstraňovanie 
vší; šampóny proti všiam; insekticídne šampóny pre zvie- 
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 ratá; insekticídne prípravky na umývanie na zverolekárske 
použitie; antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté myd-
lá; vody po holení s liečivými účinkami; šampóny s liečivý-
mi účinkami; toaletné prípravky s liečivými účinkami; vla-
sové vody s liečivými účinkami; suché šampóny s liečivými 
účinkami; šampóny s liečivými účinkami pre zvieratá cho-
vané v domácnosti; dezinfekčné mydlá; mydlá s liečivými 
účinkami; masážne sviečky na terapeutické použitie; potra-
vinové doplnky z prášku plodov palmy euterpe oleracea 
(asaí); náplasti s vitamínovými doplnkami; potravinové do-
plnky s kozmetickými účinkami; nikotínové žuvačky na od-
vykanie od fajčenia; nikotínové náplasti na odvykanie od 
fajčenia; kapsuly z dendrimérových polymérov na farmaceu-
tické prípravky; chemické prípravky na ošetrovanie obilnín 
počas rastu; injekčné kožné výplne; repelentami impregno-
vané náramky; liečivé zubné pasty; masážne gély na lekár-
ske použitie; balzamové tyčinky na tlmenie bolestí hlavy; 
antikoncepčné špongie; jednorazové detské plienkové plav-
ky; detské plienkové plavky; jednorazové dojčenské preba-
ľovacie podložky; kostné výplne zo živých tkanív; medici-
nálne kyslíkové fľaše (plné); konope na lekárske použitie; 
marihuana na lekárske použitie; dezodoranty odpadových 
nádob. 
39 - Zásobovanie vodou; letecká doprava; prevoz sanitkou; 
prenájom automobilov; automobilová doprava; dovoz, do-
prava; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); 
parkovanie automobilov (služby); skladovanie; uskladňova-
nie; prenájom skladísk; prenájom dopravných prostriedkov; 
prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom 
chladiarenských zariadení; prenájom vozidiel; doprava, pre-
prava; osobná doprava; pilotovanie (riadenie lietadiel); zá-
chranné služby; expedičné služby; doprava cestujúcich; do-
prava a skladovanie odpadu; sprostredkovanie dopravy; 
služby vodičov; doručovacie služby (správy alebo tovar); in-
formácie o možnostiach dopravy; prenájom skladovacích 
kontajnerov; požičiavanie nosičov na automobily; záchranné 
služby v doprave; rezervácie dopravy; podmorské záchranné 
práce; prenájom pojazdných kresiel; skladovanie elektronic-
ky uložených údajov a dokumentov; logistické služby v do-
prave; prenájom leteckých dopravných prostriedkov; dopra-
va nákladnými vlečnými člnmi; prenájom leteckých moto-
rov; prenájom navigačných systémov; zdieľanie automobi-
lov; sprostredkovanie osobnej dopravy pomocou online ap-
likácií pre tretie osoby; pilotovanie civilných dronov; zdie-
ľané dopravné služby (spolujazda). 
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); turecké kúpele; 
salóny krásy; zdravotné strediská (služby); služby chiroprak-
tikov; zotavovne pre rekonvalescentov; nemocnice (služby); 
zdravotnícka starostlivosť; masáže; lekárske služby; služby 
optikov; fyzioterapia; sanatóriá; veterinárna pomoc; zubné 
lekárstvo; opatrovateľské ústavy; krvné banky (služby); so-
ciálne útulky (hospice); manikúra; služby pôrodných asisten-
tiek; ošetrovateľské služby; farmaceutické poradenstvo; 
plastická chirurgia; psychologické služby; prenájom zdra-
votníckeho vybavenia; aromaterapeutické služby; umelé 
oplodňovanie; detoxikácia toxikomanov; mimotelové oplod-
ňovanie; tetovanie; telemedicínske služby; sauny (služby); 
soláriá (služby); termálne kúpele; služby vizážistov; lekár-
nické služby (príprava predpísaných liekov); terapeutické 
služby; prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská; 
alternatívna medicína; logopedické služby; zdravotné pora-
denstvo; depilácia voskom; ortodontické služby; lekárske 
poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; telový pírsing; 
paliatívna starostlivosť; zotavovne; tkanivové banky (ľudské 
tkanivá); liečenie pomocou zvierat; lekárske rozbory na 
diagnostické a liečebné účely poskytované lekárskymi labo-
ratóriami; lekárske depistážne služby; ošetrovateľské služby 
(návštevy v domácnosti); poradenstvo v oblasti stravovania  
a výživy; prenájom robotických chirurgických prístrojov. 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená, biela 
(732) MDclinic a.s., Radlinského 27, 811 07 Bratislava, SK; 
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255336 
(151) 16.6.2021 
(180) 12.2.2031 
(210) 419-2021 
(220) 12.2.2021 
(442) 10.3.2021 

 11 (511) 6, 18, 19, 20, 35 
(511) 6 - Kovové kolieska na nábytok; kovové skrinky, krabice; 

kovanie na nábytok; kovové uholníky na nábytok. 
18 - Kožené ozdoby na nábytok. 
19 - Drevené obloženie; betónové podpery, stĺpy; dvere (ne-
kovové). 
20 - Police (samostatne stojaci nábytok); lavičky (nábytok); 
servírovacie stoly a pulty; písacie stoly; kancelársky náby-
tok; police na knihy; nábytok; kartotékové skrinky (náby-
tok); kozubové zásteny (nábytok); stoličky; chaise longue 
(typ čalúneného kresla); vešiaky na odevy; police do regis-
tračných skríň (nábytok); kreslá; komody, zásuvkové kon-
tajnery, bielizníky; stoly; divány; školský nábytok; postele; 
police (samostatne stojaci nábytok); nekovové obloženie 
alebo ozdoby na nábytok; kovový nábytok; ratan; skrinky  
s umývadlom (nábytok); nekovové schody; drevené časti 
nábytku; nekovové kolieska na nábytok; bytové zariadenie 
(dekoračné predmety); paravány, zásteny (nábytok); dvierka 
na nábytok; nábytkové police; kovové sedadlá; sofy; pohov-
ky; rámy postelí; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; 
kovové stoly; toaletné stolíky; police; zrkadlá; rozkladacie 
ležadlá; trojnožky (nábytok); vitríny (nábytok); drevené, 
voskové, sadrové alebo plastové umelecké predmety; neko-
vové debny; nekovové truhlice; vozíky (nábytok); stojany na 
uteráky (nábytok); samostatne stojace deliace priečky (náby-
tok); nekovové schodíky; police (nábytok); nekovové uhol-
níky na nábytok; knižnice (nábytok); nohy na nábytok; no-
žičky na nábytok; šatníky; taburety. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských infor-
mácií; sprostredkovateľne práce; obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodáva-
teľské služby (obchodné služby); fakturácie; dohodovanie 
obchodných zmlúv pre tretie osoby. 

(540) ZENO showroom 
(550) slovná 
(732) ITAL TRADE. SK s.r.o., Rázusova 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) Radačovský Marek, JUDr., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
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(111) 255337 
(151) 16.6.2021 
(180) 12.2.2031 
(210) 420-2021 
(220) 12.2.2021 
(442) 10.3.2021 

 11 (511) 6, 18, 19, 20, 35 
(511) 6 - Kovové kolieska na nábytok; kovové skrinky, krabice; 

kovanie na nábytok; kovové uholníky na nábytok. 
18 - Kožené ozdoby na nábytok. 
19 - Drevené obloženie; betónové podpery, stĺpy; dvere (ne-
kovové). 
20 - Police (samostatne stojaci nábytok); lavičky (nábytok); 
servírovacie stoly a pulty; písacie stoly; kancelársky náby-
tok; police na knihy; nábytok; kartotékové skrinky (náby-
tok); kozubové zásteny (nábytok); stoličky; chaise longue 
(typ čalúneného kresla); vešiaky na odevy; police do regis-
tračných skríň (nábytok); kreslá; komody, zásuvkové kon-
tajnery, bielizníky; stoly; divány; školský nábytok; postele; 
police (samostatne stojaci nábytok); nekovové obloženie 
alebo ozdoby na nábytok; kovový nábytok; ratan; skrinky  
s umývadlom (nábytok); nekovové schody; drevené časti 
nábytku; nekovové kolieska na nábytok; bytové zariadenie 
(dekoračné predmety); paravány, zásteny (nábytok); dvierka 
na nábytok; nábytkové police; kovové sedadlá; sofy; pohov-
ky; rámy postelí; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; 
kovové stoly; toaletné stolíky; police; zrkadlá; rozkladacie 
ležadlá; trojnožky (nábytok); vitríny (nábytok); drevené, 
voskové, sadrové alebo plastové umelecké predmety; neko-
vové debny; nekovové truhlice; vozíky (nábytok); stojany na 
uteráky (nábytok); samostatne stojace deliace priečky (náby-
tok); nekovové schodíky; police (nábytok); nekovové uhol-
níky na nábytok; knižnice (nábytok); nohy na nábytok; no-
žičky na nábytok; šatníky; taburety. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; sprostredkovateľne práce; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodá-
vateľské služby (obchodné služby); fakturácie; dohodova-
nie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 

(540) ZENO 
(550) slovná 
(732) ITAL TRADE. SK s.r.o., Rázusova 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) Radačovský Marek, JUDr., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255338 
(151) 16.6.2021 
(180) 12.2.2031 
(210) 422-2021 
(220) 12.2.2021 
(442) 10.3.2021 

 11 (511) 6, 18, 19, 20, 35 
(511) 6 - Kovové kolieska na nábytok; kovové skrinky, krabice; 

kovanie na nábytok; kovové uholníky na nábytok. 
18 - Kožené ozdoby na nábytok. 
19 - Drevené obloženie; betónové podpery, stĺpy; dvere (ne-
kovové). 
20 - Police (samostatne stojaci nábytok); lavičky (nábytok); 
servírovacie stoly a pulty; písacie stoly; kancelársky náby-
tok; police na knihy; nábytok; kartotékové skrinky (náby-
tok); kozubové zásteny (nábytok); stoličky; chaise longue 
(typ čalúneného kresla); vešiaky na odevy; police do regis-
tračných skríň (nábytok); kreslá; komody, zásuvkové kon-
tajnery, bielizníky; stoly; divány; školský nábytok; postele; 
police (samostatne stojaci nábytok); nekovové obloženie 
alebo ozdoby na nábytok; kovový nábytok; ratan; skrinky  
s umývadlom (nábytok); nekovové schody; drevené časti 
nábytku ; nekovové kolieska na nábytok; bytové zariadenie  
 

(dekoračné predmety); paravány, zásteny (nábytok); dvierka 
na nábytok; nábytkové police; kovové sedadlá; sofy; pohov-
ky; rámy postelí; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; 
kovové stoly; toaletné stolíky; police; zrkadlá; rozkladacie 
ležadlá; trojnožky (nábytok); vitríny (nábytok); drevené,  
voskové, sadrové alebo plastové umelecké predmety; neko-
vové debny; nekovové truhlice; vozíky (nábytok); stojany 
na uteráky (nábytok); samostatne stojace deliace priečky 
(nábytok); nekovové schodíky; police (nábytok); nekovové 
uholníky na nábytok; knižnice (nábytok); nohy na nábytok; 
nožičky na nábytok; šatníky; taburety. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; sprostredkovateľne práce; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodá-
vateľské služby (obchodné služby); fakturácie; dohodovanie 
obchodných zmlúv pre tretie osoby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) ITAL TRADE. SK s.r.o., Rázusova 1, 040 01 Košice, SK; 
(740) Radačovský Marek, JUDr., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 16.6.2021 
 
 

(111) 255414 
(151) 21.6.2021 
(180) 11.11.2030 
(210) 2577-2020 
(220) 11.11.2020 
(442) 13.1.2021 

 11 (511) 1, 37, 42 
(511) 1 - Rozpúšťadlá sulfátov (chemické prípravky); chemikálie 

pre priemysel. 
37 - Chemické čistenie. 
42 - Chemické služby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, červená 
(732) LBG Energy, s. r. o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystri-

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

nie ochrannej známky: 21.6.2021 
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(111) 255417 
(151) 23.6.2021 
(180) 7.5.2030 
(210) 967-2020 
(220) 7.5.2020 
(442) 1.7.2020 

 11 (511) 3, 5, 21, 31, 35, 40 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky. 

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 dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; 
náplasti, obväzový materiál. 
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; kuchynský riad 
a náradie okrem príborov; hrebene a špongie; kefy, štetky  
a štetce okrem štetcov pre výtvarníkov; materiály na výrobu 
kief; čistiace potreby; sklo okrem stavebného (surovina ale-
bo polotovar); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky. 
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky les-
ného a rybného hospodárstva (surové, nespracované); zrná  
a semená (surové, nespracované); čerstvé ovocie a zelenina, 
čerstvé bylinky; živé rastliny a kvety; osivá, sadenice a hľu-
zy plodín; živé zvieratá; krmivo a nápoje pre zvieratá; slad. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi v triedach 3, 5, 31 tohto 
zoznamu; reklama; obchodný manažment; obchodná admi-
nistratíva; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; kancelárske práce; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; marketing; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum. 
40 - Recyklácia odpadu; čistenie vzduchu a úprava vody; 
tlač, tlačenie; konzervovanie potravín a nápojov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, čierna, biela 
(732) ORPEL s.r.o., Medvedzie 124/9, 027 44 Tvrdošín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 23.6.2021 
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Obnovené ochranné známky 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
          2330 111251 
        23056   97299 
        24407 150625 
        25359 154922 
        45700 160845 
        52407 165194 
        57926 171873 
        61528 170998 
        61826 171702 
        62132 173784 
        62204 172910 
        62223 173142 
        62421 173759 
        63060 174921 
        63109 172269 
        63138 172883 
        63139 173859 
        63652 172732 
        64371 172918 
        68381 173000 
3430-2000 198212 
  685-2001 199585 

1461-2001 200524 
1591-2001 201313 
1599-2001 200544 
1717-2001 200553 
1761-2001 200367 
1762-2001 200368 
1833-2001 201005 
1915-2001 200641 
1925-2001 200262 
1931-2001 200263 
1999-2001 201035 
2107-2001 201073 
2108-2001 201074 
2257-2001 201089 
2317-2001 201135 
2548-2001 200880 
3373-2001 203792 
1638-2007 220630 
1811-2010 230447 
2060-2010 231195 
  436-2011 230746 
  485-2011 231225 

  793-2011 231558 
  865-2011 231809 
  870-2011 231708 
  872-2011 230900 
  893-2011 231303 
  935-2011 232086 
  959-2011 231481 
  960-2011 231482 
  961-2011 231105 
  962-2011 231106 
  969-2011 231109 
  970-2011 231110 
  974-2011 231387 
1048-2011 231494 
1135-2011 231728 
1136-2011 231729 
1152-2011 234742 
1185-2011 231821 
1203-2011 231734 
1204-2011 231735 
1228-2011 231503 
1235-2011 231917 

1287-2011 232508 
1324-2011 231606 
1325-2011 231607 
1326-2011 231608 
1327-2011 231609 
1328-2011 231610 
1329-2011 231611 
1340-2011 232752 
1352-2011 232350 
1856-2011 232135 
1906-2011 235672 
2095-2011 232670 
5365-2011 231447 
5386-2011 231522 
5387-2011 231864 
5606-2011 234654 
5704-2011 232065 
5705-2011 232170 
5707-2011 232067 
5708-2011 232068 
      3-2012 233000 
    58-2012 233021 

 
 

(111) 97299 
(151) 8.6.1921 
(156) 8.6.2021 
(180) 8.6.2031 
(210) 23056 
(220) 8.6.1921 

 7 (511) 15 
(511) 15 - Klavíry. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Steinway & Sons, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New 

York, New York, N.Y., New York, US; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 111251 
(151) 4.10.1921 
(156) 4.10.2021 
(180) 4.10.2031 
(210) 2330 
(220) 4.10.1921 

 7 (511) 34 
(511) 34 - Zápalky. 
(540) 

  
(550) obrazová 

(591) žltá, červená, čierna 
(732) European Property Group, a.s., Cejl 494/25, 60200 Brno, CZ; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 150625 
(151) 22.8.1951 
(156) 22.8.2021 
(180) 22.8.2031 
(210) 24407 
(220) 22.8.1951 

 7 (511) 23 
(511) 23 - Nite. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, Glasgow G2 1AL, 

GB; 
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 154922 
(151) 20.11.1961 
(156) 23.10.2021 
(180) 23.10.2031 
(210) 25359 
(220) 23.10.1961 

 7 (511) 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21 
(510) Lamináty z plastických hmôt, najmä listy, rúrky, dosky, me-

ďou plátované dosky, ostatné tvarované výrobky z plastických 
hmôt a syntetickej živice, riad z plastických hmôt, najmä šál-
ky, misky, misy, taniere, tanieriky pod šálky ako aj cukrenky  
a nádoby na smotanu, prísadové soli na vodné pokovovacie 
elektrolyty a polyetylén; obkladcie materiály, najmä ozdobné 
obklady s povrchom z plastických laminátov, plnidlá a spája-
cie prostriedky, kolieska na nábytok, matice, skrutky, guľaté  
a iné tyče; kovové zváracie elektródy, tvrdé páky, kovové tyče  
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 a rúrky, oceľové valčeky (kladky), zliatiny na spájanie kovov 
so sklom, magnetické zliatiny, zliatiny na vysoké teploty, špe-
ciálne zliatiny, odliatky zo železných aj neželezných kovov, 
čisté železo; mazadlá s obsahom sírnika molybdeničitého; ná-
tery, smalty, laky, riedidlá, šelaky, syntetické živice ako súčas-
ti náterov, maskovacie prípravky; elektromotory a ich súčasti, 
elektrické transformátory a ich súčasti, elektromotorové kon-
trolery a ich súčasti, elektrické spínače, odpojovače a vypínače 
a ich súčasti, elektrické tlmivky (reaktory), elektrické generá-
tory, elektrické motorgenerátorové sústavy, elektrické regulá-
tory napätia, elektrické rozvádzacie dosky, elektromotorové 
spúšťače, cievky na elektrické prístroje, bleskoistky, elektrické 
poistky, elektrické izolačné puzdrá, elektrické panelové rozvá-
dzače, kovom obložené spínacie zariadenia, zariadenia na au-
tomatické opätovné uzavieranie prúdových obvodov, elektric-
ké kondenzátory, elektrické odpory, elektrické chrániace spí-
nače, elektrické stykače, elektrické sieťové spúšťače, bezpeč-
nostné spínače, olejové spínače, elektrické vypínacie poistky, 
elektrické relé, elektrické prípojnice a zbernice, elektrické ve-
líny, vonkajšie uzemňovacie odpory, elektrické usmerňovače 
vrátane kremíkových, výkonové usmerňovače, spínacie obvo-
dy a sústavy, elektrické ventilátory, elektrické miesiče, elek-
trické zariadenie na odstraňovanie odpadkov, elektrické praži-
če, elektrické rúry na pečenie, elektrické panvy na smaženie, 
elektrické opekače, elektrické žehličky, elektrické otvárače 
konzerv, elektrické variče, elektrické zariadenia na varenie pár-
kov, elektrické omáčniky, elektrické prikrývky, elektrické lie-
vanečníky, elektrické ohrievacie misy, elektrické kontrolné za-
riadenia, elektrické perkolátory, elektrické grily, elektrické pe-
ce a sporáky, elektrické ohrievače vody, elektrické ohrievače 
vzduchu, misy na elektrické akumulátory, nabíjače akumuláto-
rov, elektrické ovládacie zariadenie na žeriavy, riadiace zaria-
denie na strely, elektrické meniče (prevádzače), anténne zaria-
denie a výstroje, elektrónky pre rozhlas, televíziu, priemyselné 
a iné účely vrátane prijímacích a výkonových elektróniek, elek- 
tróniek s katódovými lúčmi (obrazoviek), rozhlasové vysiela-
če vrátane prenosných prijímačov, gramofóny a zariadenia na 
vysoko akostnú reprodukciu, izolačné nátery a laky, živicové 
zmesi na izoláciu elektrických zariadení, elektrické izolačné 
látky a pásiky napúšťané živicami, sľudova izolácia, elektrické 
fenoplastové izolanty, komutátorové krúžky, elektrické lam- 
py a iné svetelné zdroje, najmä elektrické žiarovky, premieta-
cie lapmy, trpaslíčie žiarovky, elektrické výbojky s kovovými 
parami, automobilové žiarovky, fluorescenčné lampy, elektro-
luminiscenčné zariadenia, spúšťače a záťaže na žiarovky, do-
mové, obchodné priemyselné, prúdové, pouličné a letecké 
osvetľovacie prístroje a ich súčasti, reflektory na elektrické 
svietidlá, vysávače; ozubené kolesá, kladky a ložiská z plas-
tických laminátov, kovové ozubené kolesá, vrátkové hnacie 
prevody a navíjacie a prevíjacie stroje, redukčné prevody a re-
duktory, ložiskové skrine z plastických hmôt, liate kovové zá-
kladové dosky na posuvne uložené motory, puzdrá, sústavy 
hriadeľov a ložísk, letecké motory, parné turbíny a ich časti, 
čerpadlá a ich súčasti, turbogenerátory, turbínové súkolesia, 
plynové turbíny, kompresory; práčky a sušičky; elektromery, 
elektrické meracie prístroje, fotolampy, bleskové svetlá na fo-
tografické účely, navigačné, hľadacie a kontrolné radarové vy-
sielače a prijímače, palivové články na nukleárne reaktory  
a klietky na takéto reaktory; domáce chladničky, elektrické 
obchodné a priemyselné chladničky, domáce mrazničky, do-
máce a obchodné chladiace zariadenia, elektrické chladiče vo-
dy, nápojov a fliaš, elektrické chladiace predajné stroje, odpa-
rovacie kondenzátory na zariadenia ku kondicionácii vzduchu; 
lustre a svietidlá, zariadenia na kondiciovanie vzduchu, ohrie-
vače, ohrievacie a chladiace hady, odvlhčovače, parné kon-
denzátory a protiprúdové a krížoprúdové tepelné výmenníky  
a zariadenia na kondiciovanie vzduchu, chladiče vzduchu, vet-
racie a odsávacie ventilátory; rentgenologické prístroje a ich 
súčasti na diagnostické, terapeutické a chirurgické účely, zosi-
ľovače röntgenových obrazov. 

 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Westinghouse Electric Corporation (a Delaware corporation), 

51 West 52nd Street, New York, NY 10019-6119, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 160845 
(151) 4.5.1972 
(156) 4.11.2021 
(180) 4.11.2031 
(210) 45700 
(220) 4.11.1971 

 7 (511) 1 
(511) 1 - Umelé a syntetické živice vo forme práškov, kvapalín a pást 

s vylúčením fotografických výrobkov. 

(540) VALOX 
(550) slovná 
(732) SABIC Global Technologies B.V., Plasticslaan 1, 4612 PX Ber-

gen op Zoom, NL; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 165194 
(151) 29.9.1982 
(156) 7.10.2021 
(180) 7.10.2031 
(210) 52407 
(220) 7.10.1981 

 7 (511) 17 
(511) 17 - Azbestové tesnenie a azbestové spoje, kaučuk, syntetický 

kaučuk a plastické hmoty na tesnenie a spájanie. 

(540) HALLITE 
(550) slovná 
(732) HALLITE SEALS INTERNATIONAL LIMITED, Hessle-

wood Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East York- 
shire HU13 0PW, GB; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 170998 
(151) 26.8.1992 
(156) 30.4.2021 
(180) 30.4.2031 
(210) 61528 
(220) 30.4.1991 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo- 

-ku, Tokyo, JP; 
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(111) 171702 
(151) 30.12.1992 
(156) 21.5.2031 
(180) 21.5.2031 
(210) 61826 
(220) 21.5.1991 

 7 (511) 9, 16 
(510) Magnetické pásky, počítačový softvér, audiovizuálne materiá-

ly pozostávajúce zo zvukových filmov; knihy, encyklopédie, 
časopisy, príručky, publikácie, albumy na voľných listoch. 

(540) WILEY 
(550) slovná 
(732) JOHN WILEY & SONS Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 

07030-5774, US; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 171873 
(151) 30.12.1992 
(156) 4.7.2020 
(180) 4.7.2030 
(210) 57926 
(220) 4.7.1990 

 7 (511) 25, 28, 35 
(510) Odevy, totiž športové obleky, obleky na voľný čas a obuv. 

Športové potreby a atletický výstroj. Obchodné služby v oblasti 
športových potrieb a atletického výstroja. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) FL Europe Holdings, Inc., 330 West 34th Street, New York, 

NY 10001, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 172269 
(151) 3.2.1994 
(156) 7.8.2021 
(180) 7.8.2031 
(210) 63109 
(220) 7.8.1991 
(450) 11.5.1994 

 7 (511) 8, 9, 37 
(510) Stavebnicové odsávače a ich servis, príslušenstvo a náhradné 

diely do stavebnicových odsávačov, zváracie horáky s odsá-
vaním škodlivín. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Šimko Julius, Ing., Kašťánky 1440, 549 01 Nové Město nad 

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

 
 

(111) 172732 
(151) 23.9.1994 
(156) 11.9.2021 
(180) 11.9.2031 
(210) 63652 
(220) 11.9.1991 
 

(450) 7.12.1994 
 7 (511) 29, 30, 31 

(510) Čerstvé, sušené a upravené orechy, paraorechy, pistácie, pínio- 
vé jadrá, búrske oriešky, orechy kešu, mandle, tiež slané, slad-
ké a kandizované, pražené, údené, v dražé a/alebo s čokoládo-
vou polevou alebo koreneným povlakom, kokosové lupienky, 
kokosové vločky, strúhaný kokos, tvarované výrobky z kuku-
rice, pšenice, ryže alebo búrskych orieškov, pečivo, krekery 
vyrobené tiež s použitím mäsa, zeleniny, ovocia, byliniek, ko-
renia a syra, výrobky na rýchle občerstvenie z mäsa, syra, 
ovocia, búrskych orieškov a orechov, chrumky slané a syrové, 
slané a syrové tyčinky a iné korenené pečivo, čipsy (bez ze-
miakových lupienkov), sucháre, jemné pečivo, cukrárske vý-
robky, zmrzlina, čokoláda a čokoládové výrobky, korenie, su-
šené ovocie a zmesi zo sušeného ovocia, tiež s orechmi, para-
orechmi, pistáciami, píniovými jadrami, búrskymi orieškami, 
orechmi kešu, mandľami a kokosovými orechmi. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) FELIX GmbH & Co. KG, Schwerte, DE; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 172883 
(151) 4.11.1994 
(156) 8.8.2021 
(180) 8.8.2031 
(210) 63138 
(220) 8.8.1991 
(310) 764675 
(320) 4.6.1991 
(330) BX 
(450) 8.2.1995 

 7 (511) 5, 31, 42 
(510) Výrobky farmaceutické, zdravotnícke, zverolekárske vrátane 

veterinárnych liekov, výrobky dietetické pre deti a chorých, 
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombovanie 
zubov a na odtlačky zubov, dezinfekčné prostriedky, pro-
striedky na hubenie rastlinných a živočíšnych škodcov, výrob-
ky poľnohospodárske a záhradnícko-zeleninárske, produkty les- 
nícke zahrnuté v triede 31, živé zvieratá, čerstvé ovocie a čer-
stvá zelenina, semená a priesady, živé rastliny a prírodné kve-
tiny, slad, zvieracie krmivá a prísady do týchto krmív, pláno-
vanie a poradenstvo pre stavebnú a konštrukčnú činnosť, služ-
by verejného stravovania vrátane stravovania v hoteloch a reš-
tauráciách, poradenstvo pri voľbe zamestnania, ochrana a strá-
ženie osôb a budov, služby záhradných a krajinných architek-
tov, služby chemikov, fyzikov a optikov, služby lekárske vrá-
tane veterinárnych a zoologických, služby inžinierske a tech-
nické, zememeračské a geodetické služby, tlmočnícke a pre-
kladateľské služby, služby lekárskych, veterinárnych, bakteri-
ologických a chemických laboratórií, znalecké posudky a od-
borné expertízy, prieskum verejnej mienky, skúmanie a rozbo-
ry právnych otázok, zhotovovanie fotosnímok a fotoreportáží, 
prenajímanie zariadení na spracovanie dát, vedenie a správa 
zásob a zvieracích krmív. 

(540) 

  
(550) obrazová 
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(732) Novus International, Inc., 20 Research Park Drive, St. Charles, 
Missouri 63304, US; 

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

(111) 172910 
(151) 14.11.1994 
(156) 17.6.2021 
(180) 17.6.2031 
(210) 62204 
(220) 17.6.1991 
(450) 8.2.1995 

 7 (511) 9, 16, 20 
(510) Obchodná činnosť v oblasti kancelárskych potrieb vrátane te-

lefaxových prístrojov a ich príslušenstva, kopírovacích prí-
strojov a zariadení a ich príslušenstva, výpočtovej techniky 
akéhokoľvek druhu a jej príslušenstva, písacích strojov a ná-
bytku. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) RAMA BOHEMIA, a. s., Londýnská 309/81, 120 00 Praha, 

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

 
 

(111) 172918 
(151) 14.11.1994 
(156) 25.10.2021 
(180) 25.10.2031 
(210) 64371 
(220) 25.10.1991 
(450) 8.2.1995 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Lekárske a chirurgické výrobky, výrobky na umelé vývo-

dy, vaky a materiály na izoláciu kože. 

(540) STOMADRESS PLUS 
(550) slovná 
(732) ConvaTec Inc., 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New 

Jersey 08558, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 173000 
(151) 6.12.1994 
(156) 6.5.2022 
(180) 6.5.2032 
(210) 68381 
(220) 6.5.1992 
(450) 8.3.1995 

 7 (511) 7, 17 
(510) Mechanické obaly a tesnenia, tesnenia na spoluprácu vzájom-

ne rotačne uložených častí a náhradné diely zostáv toto obsa-
hujúcich. 

(540) DURAMETALLIC 
(550) slovná 
(732) Flowserve Management Company, 5215 N. O´Connor Boule-

vard, Suite 2300, Irving, Texas 75039, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 
 

(111) 173142 
(151) 12.12.1994 
(156) 18.6.2021 
(180) 18.6.2031 
(210) 62223 
(220) 18.6.1991 
(450) 8.3.1995 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Predaj náhradných dielov a príslušenstva do motorových 

vozidiel. 

(540) AUTOTECHNA 
(550) slovná 
(732) Baránek Jaroslav, Pieninská 11, 974 00 Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 173759 
(151) 10.2.1995 
(156) 28.6.2021 
(180) 28.6.2031 
(210) 62421 
(220) 28.6.1991 
(450) 10.5.1995 

 7 (511) 3, 16, 21, 24 
(511) 3 - Mydlo, kozmetické prípravky, toaletné potreby. 

16 - Papier, lepenka a tovar vyrobený z týchto materiálov, vý-
robky zo zdravotníckeho papiera, najmä toaletný papier, pa-
pierové uteráky, papierové servítky a kozmetické servítky (pa- 
pierové vreckovky). 
21 - Schránky na toaletný papier a mydlo (vyrobené z plastic-
kých hmôt), domáce a kuchynské potreby a zásobníky vrátane 
tanierov a šálok, to všetko nie zo skla alebo keramiky. 
24 - Netkané textilné materiály a tovar z nich vyrobený. 

(540) SCOTT 
(550) slovná 
(732) Kimberly - Clark Worldwide, Inc., Neenah, Wisconsin 54956, 

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

 
 

(111) 173784 
(151) 10.2.1995 
(156) 11.6.2021 
(180) 11.6.2031 
(210) 62132 
(220) 11.6.1991 
(450) 10.5.1995 

 7 (511) 9, 17 
(510) Elektrické izolátory a kondenzátory. 

(540) LAPP 
(550) slovná 
(732) LAPP INSULATORS LLC, 130 Gilbert Street, LeRoy, New 

York 14482-1393, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 173859 
(151) 17.2.1995 
(156) 8.8.2021 
(180) 8.8.2031 
(210) 63139 
(220) 8.8.1991 
(310) 764 185 
(320) 27.5.1991 
(330) BX 
(450) 10.5.1995 

 7 (511) 5, 31, 42 
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(510) Výrobky farmaceutické, zdravotnícke, zverolekárske vrátane ve- 
terinárnych liekov, výrobky dietetické pre deti a chorých, ná- 
plasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombovanie zu-
bov a na odtlačky zubov, dezinfekčné prostriedky, prostriedky 
na hubenie rastlinných a živočíšnych škodcov, výrobky poľ- 
nohospodárske a záhradnícko-zeleninárske, produkty lesnícke 
zahrnuté do triedy 31, živé zvieratá, čerstvé ovocie a čerstvá 
zelenina, semená a priesady, živé rastliny a prírodné kvetiny, 
slad, krmivo pre zvieratá a prísady do týchto krmív, plánova-
nie a poradenstvo pre stavebnú a konštrukčnú činnosť, služby 
verejného stravovania vrátane stravovania v hoteloch a reštau-
ráciách, poradenstvo pri voľbe zamestnania, ochrana a stráže-
nie osôb a budov, služby záhradných a krajinných architektov, 
služby chemikov, fyzikov a optikov, služby lekárske vrátane 
veterinárnych a zoologických, služby inžinierske a technické, 
zememeračské a geodetické služby, tlmočnícke a prekladateľ-
ské služby, služby lekárskych, veterinárnych, bakteriologic-
kých a chemických laboratórií, znalecké posudky a odborné 
expertízy, prieskum verejnej mienky, skúmanie a rozbory práv- 
nych otázok, zhotovovanie fotosnímok a fotoreportáží, prena-
jímanie zariadení na spracovanie dát, vedenie a správa zásob 
zvieracích krmív. 

(540) NOVUS 
(550) slovná 
(732) Novus International, Inc., 20 Research Park Drive, St. Charles, 

Missouri 63304, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 174921 
(151) 14.6.1995 
(156) 5.8.2021 
(180) 5.8.2031 
(210) 63060 
(220) 5.8.1991 
(450) 14.9.1995 

 7 (511) 1, 3, 4, 17 
(510) Čistiace prostriedky na čistenie motorov, odmrazovacie vý-

robky, prísady do motorových olejov, prímesi do paliva, čis-
tiace prostriedky na radiátory, preplachovacie roztoky, tesnia-
ce materiály, čistiace prostriedky na karburátory, brzdové kva- 
paliny a čistiace látky, kvapaliny do automatických prevodo-
viek, kvapaliny do hydraulických motorov, aktívne plyny, che- 
mické látky nahrádzajúce olovo, nemrznúce chladiace kvapa-
liny, spúšťacie kvapaliny; čistiace prostriedky na čistenie mo-
torových vozidiel a plavidiel, leštidlá, glazúry, ochranné pro-
striedky a vosky, prostriedky na obnovu pôvodného vzhľadu, 
čistiace prostriedky na plasty, gumu, kožu a drevo, brúsne ma-
teriály na motory, odmasťovacie a čistiace prostriedky na mo-
tory, čistiace prostriedky na interiéry a exteriéry, brúsne zlož-
ky zmesí, čistiace prostriedky na všeobecné použitie, motoro-
vé oleje, penetračné látky, mazivá, brúsivá. 

(540) STP 
(550) slovná 
(732) Energizer Auto, Inc., 44 Old Ridgebury Road, Danbury, Con-

necticut 06810, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 198212 
(151) 11.2.2002 
(156) 17.11.2020 
(180) 17.11.2030 
(210) 3430-2000 
(220) 17.11.2000 
(442) 6.11.2001 
(450) 9.5.2002 

 7 (511) 9, 28, 32, 41, 42 
 
 

(511) 9 - Hudobné automaty (uvádzané do činnosti vhodením min-
ce); hracie automaty; hracie automaty uvádzané do činnosti 
vhodením mince; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na 
televízne prijímače. 
28 - Stolové hry; markér (biliardový) (tabuľka na zaznamená-
vanie stavu hry); hracie kocky; hracie žetóny; hracie automaty 
s výnimkou automatov uvádzaných do chodu vhodením min-
ce; šachové hry; šípky (hra); stoly na stolový futbal; stoly na 
salónny futbal; kolky; kolky (hra); biliardové tága; biliardové 
(biliardové) stoly; biliardové stoly uvádzané do chodu vhode-
ním mince. 
32 - Pivo; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické ná-
poje. 
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; pre-
vádzkovanie kasína; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie 
výherných automatov; prevádzkovanie nevýherných hracích 
prístrojov. 
42 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania; ubytovacie kan-
celárie (hotely, penzióny); kaviarne; jedálne a závodné jedál-
ne; prenajímanie a prechodné ubytovanie; penzióny; hotelier-
ske služby; reštaurácie; rezervácia hotelov; samoobslužné reš-
taurácie; bufety; pivárne; pohostinstvá. 

(540) MAMUT 
(550) slovná 
(732) MAMUT, s. r. o., Cintorínska 32, 811 08 Bratislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 199585 
(151) 9.7.2002 
(156) 2.3.2021 
(180) 2.3.2031 
(210) 685-2001 
(220) 2.3.2001 
(442) 4.4.2002 
(450) 8.10.2002 

 7 (511) 35, 36 
(511) 35 - Účtovné služby, služby účtovného auditu a obchodného 

auditu, obchodné konzultačné služby; daňové poradenstvo, 
plánovanie daní, príprava a vyhotovenie daňového priznania, ná- 
bory zamestnancov a personálny manažment. 
36 - Finančný manažment, finančné poradenstvo; finančné 
plánovanie pre jednotlivca a spoločnosti; plánovanie investícií 
a dôchodkov; služby v oblasti núteného, konkurzného a likvi-
dačného správcovstva a platobnej neschopnosti; služby oce-
ňovania a odhadov; služby v oblasti fúzií a akvizícií. 

(540) GRANT THORNTON 
(550) slovná 
(732) GRANT THORNTON INTERNATIONAL LIMITED, Re-

gent‘s Place, 7th Floor, 338 Euston Road, London NW1 3BG, 
GB; 

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 
 
 

(111) 200262 
(151) 6.9.2002 
(156) 21.6.2021 
(180) 21.6.2031 
(210) 1925-2001 
(220) 21.6.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

 7 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Tuhý a tekutý cukor a vedľajšie produkty pri výrobe cuk-

ru. 
35 - Reklamná činnosť. 
39 - Baliarenská činnosť - balenie cukru a výrobkov z cukru. 
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(540) SLADKÝ ŽIVOT 
(550) slovná 
(732) SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 

Sereď, SK; 
(740) Červenka Miroslav, JUDr., Detva, SK; 

 
 

(111) 200263 
(151) 6.9.2002 
(156) 25.6.2021 
(180) 25.6.2031 
(210) 1931-2001 
(220) 25.6.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko; mliečne výrobky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) AGRO TAMI, a. s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 200367 
(151) 9.9.2002 
(156) 7.6.2021 
(180) 7.6.2031 
(210) 1761-2001 
(220) 7.6.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

 7 (511) 35, 38, 42 
(511) 35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie 

údajov v počítačových databázach, vedenie kartoték v počítači. 
38 - Elektronická pošta, počítačová komunikácia, počítačové 
terminály (komunikácia povelov), prenosy správ alebo obráz-
kov pomocou počítačov, prenos správ a obrazových informá-
cií pomocou počítača, posielanie správ, internetové služby; ko- 
munikácia pomocou internetu. 
42 - Počítačové programovanie, prenájom prístupového času  
k počítačovým databázam, obnovovanie počítačových databáz. 

(540) post 
(550) slovná 
(732) Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 200368 
(151) 9.9.2002 
(156) 7.6.2021 
(180) 7.6.2031 
(210) 1762-2001 
(220) 7.6.2001 
(442) 4.6.2002 
(450) 3.12.2002 

 7 (511) 35, 38, 42 
(511) 35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie 

údajov v počítačových databázach, vedenie kartoték v počítači. 
38 - Elektronická pošta, počítačová komunikácia, počítačové 
terminály (komunikácia povelov), prenosy správ alebo obráz-
kov pomocou počítačov, prenos správ a obrazových informá-
cií pomocou počítača, posielanie správ, internetové služby; 
komunikácia pomocou internetu. 
 

42 - Počítačové programovanie, prenájom prístupového času  
k počítačovým databázam, obnovovanie počítačových databáz. 

(540) post.sk 
(550) slovná 
(732) Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 200524 
(151) 7.10.2002 
(156) 14.5.2021 
(180) 14.5.2031 
(210) 1461-2001 
(220) 14.5.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 16, 35, 39, 41 
(511) 16 - Tlačoviny, periodická tlač, neperiodická tlač, knihy. 

35 - Sprostredkovanie v oblasti reklamy a inzercie. 
39 - Rozširovanie tlačovín, periodickej tlače, neperiodickej 
tlače. 
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, vydávanie tla-
čovín, periodickej tlače, neperiodickej tlače. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna 
(732) FPD Media, a.s., Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 200544 
(151) 7.10.2002 
(156) 28.5.2021 
(180) 28.5.2031 
(210) 1599-2001 
(220) 28.5.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 10 
(511) 10 - Dýchacie prístroje; rozprašovače na lekárske účely; anes-

téziologické masky; lekárske prístroje a nástroje; resuscitačné 
prístroje; dýchacie prístroje na umelé dýchanie; prístroje na 
umelé dýchanie; anestéziologické prístroje. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(732) CHIRANA, a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 

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

 
 

(111) 200553 
(151) 7.10.2002 
(156) 1.6.2021 
(180) 1.6.2031 
(210) 1717-2001 
(220) 1.6.2001 
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(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 38 
(511) 38 - Televízne vysielacie služby. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, biela, čierna 
(732) NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, 1145 17th Street, N. 

W., Washington, D. C. 20036, US; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 200641 
(151) 8.10.2002 
(156) 20.6.2021 
(180) 20.6.2031 
(210) 1915-2001 
(220) 20.6.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 3, 5, 25 
(511) 3 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace, odmasťova-

cie; prostriedky na čistenie sporákov; moridlá na bielizeň (mod- 
ridlá); mydlo, výrobky kozmetické, najmä krémy, telové mlie-
ka; výrobky voňavkárske, najmä parfumy, toaletné vody vrá-
tane éterických olejov; vodičky a farby na vlasy; zubné pasty, 
ústne vody a prášky na zuby; osobné a ústne dezodoranty; vla-
sové prípravky. 
5 - Výrobky dietetické pre deti a chorých; výrobky chemické 
na lekárske účely; náplasti na lekárske účely, obväzový mate-
riál; dezinfekčné prostriedky na ničenie rastlinných a živočíš-
nych škodcov; antiparazitné látky; multivitamínové prípravky 
a nápoje na lekárske účely, potravinové doplnky upravené na 
lekárske účely, podporné dietetické prípravky alebo látky upra- 
vené na lekárske účely. 
25 - Textil, odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 

(540) PROENZI 
(550) slovná 
(732) WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, CZ; 
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 200880 
(151) 11.11.2002 
(156) 24.8.2021 
(180) 24.8.2031 
(210) 2548-2001 
(220) 24.8.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

 7 (511) 9, 11 
(511) 9 - Suché batérie, akumulátorové skrine, nabíjačky akumuláto-

rov, akumulátorové nádoby, batérie na zapaľovanie, batérie do 
vreckových svietidiel, batérie (elektrické články). 
11 - Elektrické lampy, elektrické baterky a svietidlá, lucerny, 
lampáše. 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Duracell Batteries BVBA, Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, 

BE; 
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201005 
(151) 11.11.2002 
(156) 13.6.2021 
(180) 13.6.2031 
(210) 1833-2001 
(220) 13.6.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

 7 (511) 30, 35, 39 
(511) 30 - Tuhý a tekutý cukor a vedľajšie produkty pri výbere cuk-

ru. 
35 - Reklamná činnosť. 
39 - Baliarenská činnosť - balenie cukru a výrobkov z cukru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 

Sereď, SK; 
(740) Červenka Miroslav, JUDr., Detva, SK; 

 
 

(111) 201035 
(151) 11.11.2002 
(156) 29.6.2021 
(180) 29.6.2031 
(210) 1999-2001 
(220) 29.6.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

 7 (511) 3, 5, 10 
(511) 3 - Prípravky a látky na starostlivosť o pleť nie na liečebné 

účely. 
5 - Lekárske a zdravotnícke prípravky a látky; lekárske prí-
pravky na použitie pri liečbe ostomie a chirurgickej liečbe uro-
logických ťažkostí; hygienické vložky, hygienické pásky, hy-
gienické obrúsky, zdravotná a hygienická spodná bielizeň, 
tampóny na lekárske a chirurgické použitie, lekárske a chirur-
gické obväzy a bandáže, lekárske lepidlá. 
10 - Chirurgické a lekárske zariadenia a nástroje; protézy, elas-
tické obväzy, rúrky, vrecká, pásky, filtre, nádoby, katetre, ha-
dice, uzávery, ventily, pokrývky, tesnenia, všetko na lekársku 
a chirurgickú liečbu; vrecká, schránky a zberné nádoby na  
výlučky ľudského tela; prístroje a zariadenia na rehabilitáciu  
a liečbu močového ústrojenstva a prevenciu proti inkontinencii. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, DK; 
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201073 
(151) 11.11.2002 
(156) 10.7.2021 
(180) 10.7.2031 
(210) 2107-2001 
(220) 10.7.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na použitie pre ľudí. 

(540) MARCAINE 
(550) slovná 
(732) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal 

Roads, Grand Bay, MU; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201074 
(151) 11.11.2002 
(156) 10.7.2021 
(180) 10.7.2031 
(210) 2108-2001 
(220) 10.7.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na použitie pre ľudí. 

(540) XYLOCAINE 
(550) slovná 
(732) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal 

Roads, Grand Bay, MU; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201089 
(151) 11.11.2002 
(156) 26.7.2021 
(180) 26.7.2031 
(210) 2257-2001 
(220) 26.7.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

 7 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Meracie stanice, elektronika. 

37 - Údržba a oprava meradiel a meracích staníc. 
42 - Poradenská činnosť v strojárstve, konštruovanie. 

(540) AMEST 
(550) slovná 
(732) Staněk Jaroslav, Ing., Lesní 279, 252 02 Jíloviště, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201135 
(151) 14.11.2002 
(156) 2.8.2021 
(180) 2.8.2031 
(210) 2317-2001 
 

(220) 2.8.2001 
(310) 76/204,269 
(320) 2.2.2001 
(330) US 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

 7 (511) 10 
(511) 10 - Zubné lekárske nástroje a súpravy obsahujúce také nástro-

je, predovšetkým vretená, vŕtačky, kotúčiky, misky, kladky, hro- 
ty, kefky a brúsne pásky používané na brúsenie, uhladzovanie 
alebo leštenie pri zubárskych úkonoch. 

(540) SOF-LEX 
(550) slovná 
(732) 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Min-

nesota, US; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201313 
(151) 16.12.2002 
(156) 25.5.2021 
(180) 25.5.2031 
(210) 1591-2001 
(220) 25.5.2001 
(442) 10.9.2002 
(450) 4.3.2003 

 7 (511) 6, 17, 19, 36, 37, 42 
(511) 6 - Stavebný materiál kovový. 

17 - Hydroizolačné materiály, ekologické izolačné materiály, 
hydroizolačné fólie vyrobené z vysokohustotného polyetylénu 
a vysokoflexibilného polyetylénu. 
19 - Stavebný materiál nekovový, geotextílie. 
36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. 
37 - Izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb. 
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá, zelená 
(732) CHS-GEO Servis, a.s., Vysoká 19, 811 06 Bratislava, SK; 
(740) Holakovský Štefan, Ing., GENiUM, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 203792 
(151) 8.9.2003 
(156) 14.11.2021 
(180) 14.11.2031 
(210) 3373-2001 
(220) 14.11.2001 
(442) 3.6.2003 
(450) 2.12.2003 

 8 (511) 16, 21 
(511) 16 - Obalové materiály z plastických hmôt patriace do triedy 16. 

21 - Domáce a neelektrické kuchynské potreby a nádoby s vý-
nimkou nádob a potrieb z drahých kovov alebo potiahnutých 
drahými kovmi. 

(540) ZIPLOC 
(550) slovná 
(732) S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine, Wis-

consin 53403, US; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(111) 220630 
(151) 13.2.2008 
(156) 30.5.2021 
(180) 30.5.2031 
(210) 1638-2007 
(220) 30.5.2001 
(450) 7.4.2008 

 9 (511) 11 
(511) 11 - Zariadenie na vykurovanie, ventiláciu, dodávku vody a pa- 

ry, najmä horáky olejové, plynové, kombinované a ich neelek-
trické diely; ohrievače s horákmi na olej, plyn a kombinované, 
na pevné palivá; sanitárne zariadenia, najmä sprchové kabíny, 
klimatizačné systémy, ohrievače vzduchu; horáky na atmosfé-
rický vzduch a plynové ohrievače prevádzkované s horákmi 
na spaľovanie atmosférického vzduchu; ohrevné steny pozos-
távajúce najmä z ohrievačov, plynových, olejových alebo kom- 
binovaných horákov a/alebo solárnych kolektorov, akumuláto-
rov tepla, zariadenia na kontrolu a ovládanie, obehové čerpad-
lá, hydraulické rozvádzače a ich časti, zapaľovacie zariadenia; 
nádrže na teplú vodu, ohrevné a obehové čerpadlá; zariadenia 
na kondenzáciu plynu a oleja, pozostávajúce predovšetkým  
z kondenzačného aparátu, odkvapkávajúcej nádrže, výmenní-
kov tepla, keramických viacportových horákov, obehové čer-
padlá, zariadení na vypúšťanie spalín s plastovými alebo ko-
vovými rúrkami; solárne kolektory a tepelné zariadenia pozos-
távajúce zo solárnych kolektorov; fotovoltové inštalácie, po-
zostávajúce predovšetkým zo solárnych modulov na výrobu 
elektriny, impedančných konvertorov, ovládacích zariadení a ich 
častí; regulačné a bezpečnostné zariadenia pre solárne kolekto-
ry, fotovolty, tepelné zariadenia na olej a plyn, zariadenia a tru- 
bice na rozvod plynu, zariadenia a rúrky na rozvod vody; elek-
trické zásobníky; kombinované zariadenia na generáciu tepla  
a prúdu a ich časti. 

(540) ELCO 
(550) slovná 
(732) ELCOTHERM A.G., Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters/SG, CH; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 230447 
(151) 16.8.2011 
(156) 8.11.2020 
(180) 8.11.2030 
(210) 1811-2010 
(220) 8.11.2010 
(442) 6.5.2011 
(450) 4.10.2011 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Albumy; architektonické modely; atlasy; baliace materiá-

ly na báze škrobu; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; 
brožúry; časopisy (periodiká); etikety s výnimkou textilných; 
formuláre; fotografie; grafické znaky; grafické zobrazenia; gra- 
fiky; kalendáre; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; ka-
talógy; knihy; knižné záložky; komiksy; lepiace pásky na kan-
celárske účely alebo použitie v domácnosti; lístky; mapy; no-
viny; obálky (papiernický tovar); obaly na doklady; obežníky; 
oznámenia (papiernický tovar); pečate; pečiatky; perá (kance-
lárske potreby); periodiká; plagáty; pohľadnice; poštové znám- 
ky; poznámkové zošity; príručky; prospekty; publikácie; púta-
če z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; ročenky; šablóny; tlačené časové plány a har-
monogramy; tlačivá; tlačoviny; trhacie kalendáre; vzory na 
kopírovanie; zošity. 
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; 
dražby; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; prezentácia vý- 
robkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketin-
gové štúdie; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien;  
 

obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; obchodné infor-
mácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; 
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtr-
hov; personálne poradenstvo; podpora predaja (pre tretie oso-
by); zabezpečovanie predplácania novín a časopisov; predvá-
dzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné 
účely a podporu predaja; prenájom reklamného času vo všet-
kých komunikačných médiách; prenájom reklamných mate-
riálov; prenájom reklamných priestorov; príprava inzertných 
stĺpcov; prieskum trhu; public relations; reklama; online re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros- 
pekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; zásiel-
kové reklamné služby; rozhlasová reklama; služby outsour-
cingu; služby porovnávania cien; sprostredkovateľne práce; te-
levízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre zákazníkov); vyhľadávanie sponzorov; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach. 
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); fil-
mová tvorba; formátovanie textov s výnimkou na reklamné 
účely; fotografická reportáž; informácie o možnostiach rekre-
ácie; informácie o možnostiach zábavy; knižnice (požičovne 
kníh); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdeláva-
cích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; orga-
nizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; or-
ganizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); písanie 
textov (okrem reklamných); poradenské a informačné služby  
v oblasti uvedených služieb v triede 41; poskytovanie elektro-
nických publikácií online (bez možnosti kopírovania); online 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poži-
čovne kníh (knižnice); prekladateľské služby; rezervácia vstu-
peniek; rozhlasová zábava; výroba rozhlasových a televíznych 
programov; televízna zábava; titulky; tvorba videofilmov; ume- 
lecké módne agentúry; vydávanie kníh; vydávanie textov s vý- 
nimkou reklamných alebo náborových; online vydávanie kníh 
a časopisov v elektronickej forme; vzdelávanie; zábava, poba-
venie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) PROMETEUS, s.r.o., Popradská 66, 040 11 Košice, SK; 

 
 

(111) 230746 
(151) 13.10.2011 
(156) 11.3.2021 
(180) 11.3.2031 
(210) 436-2011 
(220) 11.3.2011 
(442) 6.7.2011 
(450) 5.12.2011 

 9 (511) 14, 18, 26, 35, 36, 40, 42 
(511) 14 - Amulety, prívesky (šperky); brošne ako šperky; drahé 

kamene; elektrické hodiny a hodinky; kazety na šperky; kleno-
ty; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; manžetové gom-
bíky; medailóny (šperky); náhrdelníky; náramky na hodinky; 
náušnice; odznaky z drahých kovov; ozdobné ihlice; ozdobné 
skrinky na hodiny; ozdoby na klobúk z drahých kovov; ozdo-
by na obuv z drahých kovov; prívesky na kľúče; prívesky 
(šperky); prstene (šperky); retiazky na hodinky; šperkovnice; 
štras (farebné sklo); umelecké diela z drahých kovov. 
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18 - Cestovné kufre; cestovné tašky; diplomatické kufríky; 
kabelky; kľúčenky (kožená galantéria); kožené alebo kožou 
potiahnuté škatule; kufre; kufrík na toaletné potreby; náprsné 
tašky; obaly na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; cestovné 
obaly na odevy; obojky pre zvieratá; peňaženky; puzdrá a oba-
ly z vulkanfíbra; puzdrá na navštívenky; rukoväti vychádzko-
vých palíc; slnečníky; tašky na kolieskach; náprsné tašky; 
vrecká z kože na balenie. 
26 - Bordúry, lemy, obruby (na odevy); brošne (doplnky oble-
čenia); monogramy (značky na bielizeň); odznaky na odevy  
s výnimkou odznakov z drahých kovov; opaskové pracky; 
ozdobné ihlice; ozdoby do vlasov; ozdoby na klobúky s vý-
nimkou ozdôb z drahých kovov; ozdoby na obuv s výnimkou 
ozdôb z drahých kovov; pozlátené čipky na šaty; značky na 
bielizeň a šatstvo. 
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spraco-
vanie obchodných objednávok; aranžovanie výkladov; dražby; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákaz-
níkov); komerčné informačné kancelárie; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; analýzy 
nákupných cien, veľkoobchodných cien; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo pod-
nikateľských informácií; obchodné informácie a rady spotrebi-
teľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný 
manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie komerč-
ných alebo reklamných výstav a veľtrhov; personálne pora-
denstvo; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie to-
varu; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja; prenájom reklamného času vo všetkých 
komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných priestorov; prieskum trhu; public rela-
tions; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom 
reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; rozhlasová re-
klama; služby outsourcingu; služby porovnávania cien; tele-
vízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných mate-
riálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre 
zákazníkov); vyhľadávanie sponzorov; zasielanie reklamných 
materiálov zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových da-
tabáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 
36 - Burzové maklérstvo; finančné informácie; finančné pora-
denstvo; informácie o poistení; oceňovanie alebo odhadovanie 
numizmatických zbierok; oceňovanie šperkov; oceňovanie ume- 
leckých diel; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); organizovanie dobročinných zbierok; organi-
zovanie zbierok; zmenárenské služby. 
40 - Apretovanie textílií; dámske krajčírstvo, šitie; leštenie op-
tického skla; obrusovanie; pozlacovanie; rámovanie umelec-
kých diel; rytie, gravírovanie; striebrenie, plátovanie strieb-
rom; úprava textilu; úprava textílie; tlačenie vzorov; úprava 
odevov; vyšívanie. 
42 - Grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových strán-
kach (webových stránkach); interiérová výzdoba; módne di-
zajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; overo-
vanie pravosti umeleckých diel. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Andrej Očenáš - Beryl, Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, 

SK; 
 
 
 
 

(111) 230900 
(151) 14.11.2011 
(156) 23.5.2021 
(180) 23.5.2031 
(210) 872-2011 
(220) 23.5.2011 
(442) 4.8.2011 
(450) 4.1.2012 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, neperiodické 

publikácie, tlačoviny. 
35 - Vydávanie reklamných alebo náborových materiálov. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných 
a náborových textov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, žltá 
(732) OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 231105 
(151) 12.12.2011 
(156) 2.6.2021 
(180) 2.6.2031 
(210) 961-2011 
(220) 2.6.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Informácie o možnostiach rekreácie; informácie o mož-

nostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; infor- 
mácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie kon-
certov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); organizovanie športových súťaží; organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých 
vystúpení; divadelné predstavenia; informácie o možnostiach 
rekreácie; služby na oddych a rekreáciu; meranie času na špor-
tových podujatiach; služby športovísk. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, SK; 
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(111) 231106 
(151) 12.12.2011 
(156) 2.6.2021 
(180) 2.6.2031 
(210) 962-2011 
(220) 2.6.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Informácie o možnostiach rekreácie; informácie o mož-

nostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; in-
formácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie kon- 
certov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych ale- 
bo vzdelávacích výstav; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie predstavení (manažérske služ-
by); organizovanie športových súťaží; organizovanie vedo-
mostných alebo zábavných súťaží; organizovanie živých vy-
stúpení; divadelné predstavenia; informácie o možnostiach 
rekreácie; služby na oddych a rekreáciu; meranie času na špor-
tových podujatiach; služby športovísk. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, SK; 
 
 

(111) 231109 
(151) 12.12.2011 
(156) 31.5.2021 
(180) 31.5.2031 
(210) 969-2011 
(220) 31.5.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 9, 16, 35, 39, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; všetky druhy počítačového softvéru, 

osobitne softvér na tvorbu testov, súťaží a kvízov, na zadáva-
nie testov, súťaží a kvízov, na vyhodnocovanie testov, súťaží  
a kvízov a na štatistické analýzy výsledkov testov, súťaží a kví- 
zov; všetky druhy školských didaktických testov, písomiek  
a dotazníkov v elektronickej forme, textové procesory, zaria-
denia na úpravu a spracovanie textu, zariadenia na prenos, rep-
rodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, 
MP3 prehrávače, premietacie prístroje, projektory, elektronic-
ké publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, kompaktné 
disky, optické alebo magnetické nosiče údajov, záznamové 
diskety do počítačov, pevné disky (harddisky) počítačov, pruž- 
né disky, mechaniky pružných diskov, CD disky, DVD disky, 
počítače, notebooky, počítačový hardvér, periférne zariadenia 
počítačov, zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie 
CD alebo DVD diskov, magnetické identifikačné karty, elek-
tronický prekladový slovník. 
16 - Všetky druhy školských didaktických testov, súťaží, pí-
somiek a dotazníkov (pre základné, stredné a vysoké školy)  
 

v papierovej forme; publikácie (najmä odborné a metodické) 
pre pedagogických pracovníkov, žiakov aj širšiu verejnosť, pe- 
riodická a neperiodická tlač a publikácie, knihy, brožúry, ča-
sopisy, periodiká, noviny, tlačivá, plagáty, katalógy, kalendá-
re, príručky, prospekty, ročenky, fotografie, papierové propa-
gačné materiály, grafické reprodukcie, informačné produkty 
na papierových nosičoch, letáky, databázy na papierových no-
sičoch, tlačené reklamné a úžitkové manuály, pútače z papiera 
alebo lepenky, pečiatky, písacie potreby, nálepky, kancelárske 
potreby s výnimkou nábytku, papiernický tovar, albumy, atla-
sy, formuláre, predmety z kartónu, lepiace štítky, vrecia a vrec- 
ká z papiera alebo plastických materiálov. 
35 - Maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby so všetký-
mi druhmi publikácií pre žiakov, učiteľov, metodikov a iných 
pracovníkov rezortu školstva, osobitne učebníc, cvičebníc, sú-
ťažných podkladov, pracovných zošitov, metodických príru-
čiek a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo elektronickej po-
dobe, maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby so škol-
skými a psychologickými testami a písomkami, previerkami, 
písomnými prácami, dotazníkmi a skúškami bez ohľadu na ich 
administrácie (písomne, ústne, elektronicky) vrátane elektro-
nických bánk úloh a zbierok úloh na elektronických nosičoch, 
automatizované spracovanie údajov, osobitne údajov získa-
ných zo súťaží, z testovania žiakov, obchodné sprostredkova-
nie služieb v triede 35, 39, 41, 42, poskytovanie uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu. 
39 - Distribúcia všetkých druhov publikácií pre žiakov, učite-
ľov, metodikov a iných pracovníkov rezortu školstva, osobitne 
učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, metodických príru-
čiek a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo elektronickej po-
dobe, distribúcia školských a psychologických testov a pí-
somiek, previerok, písomných prác, dotazníkov a skúšok bez 
ohľadu na ich administrácie (písomne, ústne, elektronicky) 
vrátane elektronických bánk úloh a zbierok úloh na elektro-
nických nosičoch, odborné poradenstvo v doprave a preprave, 
organizovanie ciest a exkurzií, organizovanie výletov, predo-
všetkým organizovanie výletov pre účastníkov súťaží, posky-
tovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí ale-
bo internetu. 
41 - Tvorba, publikovanie, vydávanie, zadávanie a vyhodno-
covanie súťaží, školských a psychologických testov a píso- 
miek, previerok, písomných prác, dotazníkov a skúšok bez 
ohľadu na ich administrácie (písomne, ústne, elektronicky) 
vrátane elektronických bánk úloh a zbierok úloh na elektro-
nických nosičoch, všetky formy (písomné, ústne, elektronické  
a kombinované) súťaží, testovania, skúšania, hodnotenia a kla-
sifikácie žiakov základných, stredných a vysokých škôl, peda-
gogická činnosť, vyučovanie, vzdelávanie, skúšanie, preskú-
šavanie, výcvik, tvorba, vydávanie, publikovanie a prenájom 
všetkých druhov publikácií pre žiakov, učiteľov, metodikov  
a iných pracovníkov rezortu školstva, osobitne učebníc, cvi-
čebníc, pracovných zošitov, metodických príručiek a zbierok 
úloh či testov v tlačenej alebo elektronickej podobe, prednáš-
ky, kurzy, semináre, workshopy, školenia (najmä pre pracov-
níkov rezortu školstva); všetky druhy súťaží, kurzov, seminá-
rov a vzdelávacích podujatí pre žiakov základných, stredných 
a vysokých škôl, všetky druhy súťaží, kurzov, seminárov  
a vzdelávacích podujatí pre rodičov, učiteľov, metodikov, škol- 
ských inšpektorov a iných pracovníkov rezortu školstva, všet-
ky korešpondenčné formy vzdelávania určené žiakom základ-
ných, stredných a vysokých škôl a pracovníkom rezortu škol-
stva, všetky druhy kvízov a súťaží pre žiakov všetkých druhov 
škôl, všetky druhy a formy vzdelávacích podujatí pre učiteľov, 
rodičov, metodikov, školských inšpektorov a riadiacich pra-
covníkov rezortu školstva, prieskumy úrovne vedomostí, zruč- 
ností, zisťovanie názorov a postojov žiakov, učiteľov, rodičov, 
metodikov, školských inšpektorov a ďalších pracovníkov re-
zortu školstva, vydávanie príručiek, kníh, časopisov, periodík, 
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových,  
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online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, od-
borné, obsahové a organizačné zabezpečenie súťaží, prijíma-
cích a talentových skúšok na základných, stredných a vyso-
kých školách, odborné poradenstvo a konzultačné služby ku 
všetkým uvedeným tovarom a službám, informácie o vzdelá-
vaní a možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie kongre-
sov, konferencií, seminárov, poskytovanie uvedených služieb 
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí alebo internetu. 
42 - Tvorba softvéru, osobitne softvéru na tvorbu testov, súťa-
ží a kvízov, na zadávanie testov, súťaží a kvízov, na vyhodno-
covanie testov, súťaží a kvízov a na štatistické analýzy vý-
sledkov testov, súťaží a kvízov; počítačové programovanie, 
návrh softvéru, návrh počítačových systémov, výskum a vývoj 
v oblasti softvéru a počítačov, servis a aktualizovanie počíta-
čových programov, zhotovovanie kópií počítačových progra-
mov, inštalácia počítačových programov, analýza softvéru, 
diagnostikovanie a testovanie softvéru, prenájom počítačov  
a počítačového softvéru, prenájom počítačových periférnych 
zariadení, dizajn, grafický a priemyselný dizajn, prevod a kon- 
verzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá, štatistické prieskumy úrovne vedomostí, zručností, ná-
zorov, postojov žiakov a učiteľov základných, stredných a vy-
sokých škôl; automatizované štatistické spracovanie údajov 
(najmä výsledkov rôznych výskumov a prieskumov v oblasti 
školstva a vzdelávania), vytváranie a udržiavanie počítačových 
webových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačo-
vých webových stránkach, poradenstvo v oblasti počítačového 
hardvéru a softvéru, odborné poradenstvo a konzultačné služ-
by k uvedeným tovarom a k službám uvedeným v tejto triede, 
poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sie-
tí alebo internetu. 

(540) MAKSÍK 
(550) slovná 
(732) Talentída, n.o., Vranovská 6, 851 02 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 231110 
(151) 12.12.2011 
(156) 31.5.2021 
(180) 31.5.2031 
(210) 970-2011 
(220) 31.5.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 9, 16, 35, 39, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér; všetky druhy počítačového softvéru, 

osobitne softvér na tvorbu testov, súťaží a kvízov, na zadáva-
nie testov, súťaží a kvízov, na vyhodnocovanie testov, súťaží  
a kvízov a na štatistické analýzy výsledkov testov, súťaží a kví- 
zov; všetky druhy školských didaktických testov, písomiek  
a dotazníkov v elektronickej forme, textové procesory, zaria-
denia na úpravu a spracovanie textu, zariadenia na prenos, rep-
rodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, 
MP3 prehrávače, premietacie prístroje, projektory, elektronic-
ké publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, kompaktné 
disky, optické alebo magnetické nosiče údajov, záznamové 
diskety do počítačov, pevné disky (harddisky) počítačov, pruž- 
né disky, mechaniky pružných diskov, CD disky, DVD disky, 
počítače, notebooky, počítačový hardvér, periférne zariadenia 
počítačov, zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie 
CD alebo DVD diskov, magnetické identifikačné karty, elek-
tronický prekladový slovník. 
16 - Všetky druhy školských didaktických testov, súťaží, pí-
somiek a dotazníkov (pre základné, stredné a vysoké školy)  
v papierovej forme; publikácie (najmä odborné a metodické) 
pre pedagogických pracovníkov, žiakov aj širšiu verejnosť, 
periodická a neperiodická tlač a publikácie, knihy, brožúry,  
 

časopisy, periodiká, noviny, tlačivá, plagáty, katalógy, kalen-
dáre, príručky, prospekty, ročenky, fotografie, papierové pro-
pagačné materiály, grafické reprodukcie, informačné produkty 
na papierových nosičoch, letáky, databázy na papierových no-
sičoch, tlačené reklamné a úžitkové manuály, pútače z papiera 
alebo lepenky, pečiatky, písacie potreby, nálepky, kancelárske 
potreby s výnimkou nábytku, papiernický tovar, albumy, atla-
sy, formuláre, predmety z kartónu, lepiace štítky, vrecia a vrecká  
z papiera alebo plastických materiálov. 
35 - Maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby so všetkými 
druhmi publikácií pre žiakov, učiteľov, metodikov a iných pra-
covníkov rezortu školstva, osobitne učebníc, cvičebníc, súťaž-
ných podkladov, pracovných zošitov, metodických príručiek  
a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo elektronickej podobe, 
maloobchodné a/alebo veľkoobchodné služby so školskými  
a psychologickými testami a písomkami, previerkami, písom-
nými prácami, dotazníkmi a skúškami bez ohľadu na ich ad-
ministrácie (písomne, ústne, elektronicky) vrátane elektronic-
kých bánk úloh a zbierok úloh na elektronických nosičoch,  
automatizované spracovanie údajov, osobitne údajov získa-
ných zo súťaží, z testovania žiakov, obchodné sprostredkova-
nie služieb v triede 35, 39, 41, 42, poskytovanie uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu. 
39 - Distribúcia všetkých druhov publikácií pre žiakov, učite-
ľov, metodikov a iných pracovníkov rezortu školstva, osobitne 
učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, metodických príru-
čiek a zbierok úloh či testov v tlačenej alebo elektronickej po-
dobe, distribúcia školských a psychologických testov a píso- 
miek, previerok, písomných prác, dotazníkov a skúšok bez 
ohľadu na ich administrácie (písomne, ústne, elektronicky) 
vrátane elektronických bánk úloh a zbierok úloh na elektro-
nických nosičoch, odborné poradenstvo v doprave a preprave, 
organizovanie ciest a exkurzií, organizovanie výletov, predo-
všetkým organizovanie výletov pre účastníkov súťaží, posky-
tovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí ale-
bo internetu. 
41 - Tvorba, publikovanie, vydávanie, zadávanie a vyhodno-
covanie súťaží, školských a psychologických testov a píso-
miek, previerok, písomných prác, dotazníkov a skúšok bez 
ohľadu na ich administrácie (písomne, ústne, elektronicky) 
vrátane elektronických bánk úloh a zbierok úloh na elektro-
nických nosičoch, všetky formy (písomné, ústne, elektronické 
a kombinované) súťaží, testovania, skúšania, hodnotenia a kla-
sifikácie žiakov základných, stredných a vysokých škôl, peda-
gogická činnosť, vyučovanie, vzdelávanie, skúšanie, preskú-
šavanie, výcvik, tvorba, vydávanie, publikovanie a prenájom 
všetkých druhov publikácií pre žiakov, učiteľov, metodikov  
a iných pracovníkov rezortu školstva, osobitne učebníc, cvi-
čebníc, pracovných zošitov, metodických príručiek a zbierok 
úloh či testov v tlačenej alebo elektronickej podobe, prednáš-
ky, kurzy, semináre, workshopy, školenia (najmä pre pracov-
níkov rezortu školstva); všetky druhy súťaží, kurzov, seminá-
rov a vzdelávacích podujatí pre žiakov základných, stredných 
a vysokých škôl, všetky druhy súťaží, kurzov, seminárov  
a vzdelávacích podujatí pre rodičov, učiteľov, metodikov, 
školských inšpektorov a iných pracovníkov rezortu školstva, 
všetky korešpondenčné formy vzdelávania určené žiakom zá-
kladných, stredných a vysokých škôl a pracovníkom rezortu 
školstva, všetky druhy kvízov a súťaží pre žiakov všetkých 
druhov škôl, všetky druhy a formy vzdelávacích podujatí pre 
učiteľov, rodičov, metodikov, školských inšpektorov a riadia-
cich pracovníkov rezortu školstva, prieskumy úrovne vedo-
mostí, zručností, zisťovanie názorov a postojov žiakov, učite-
ľov, rodičov, metodikov, školských inšpektorov a ďalších pra-
covníkov rezortu školstva, vydávanie príručiek, kníh, časopi-
sov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo 
náborových, online vydávanie kníh a časopisov v elektronic-
kej forme, odborné, obsahové a organizačné zabezpečenie sú-
ťaží, prijímacích a talentových skúšok na základných, stred- 
 



148 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 

ných a vysokých školách, odborné poradenstvo a konzultačné 
služby ku všetkým uvedeným tovarom a službám, informácie 
o vzdelávaní a možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie 
kongresov, konferencií, seminárov, poskytovanie uvedených 
služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej 
pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu. 
42 - Tvorba softvéru, osobitne softvéru na tvorbu testov, súťa-
ží a kvízov, na zadávanie testov, súťaží a kvízov, na vyhodno-
covanie testov, súťaží a kvízov a na štatistické analýzy vý-
sledkov testov, súťaží a kvízov; počítačové programovanie, 
návrh softvéru, návrh počítačových systémov, výskum a vývoj 
v oblasti softvéru a počítačov, servis a aktualizovanie počíta-
čových programov, zhotovovanie kópií počítačových progra-
mov, inštalácia počítačových programov, analýza softvéru, 
diagnostikovanie a testovanie softvéru, prenájom počítačov  
a počítačového softvéru, prenájom počítačových periférnych 
zariadení, dizajn, grafický a priemyselný dizajn, prevod a kon- 
verzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá, štatistické prieskumy úrovne vedomostí, zručností, ná-
zorov, postojov žiakov a učiteľov základných, stredných a vy-
sokých škôl; automatizované štatistické spracovanie údajov 
(najmä výsledkov rôznych výskumov a prieskumov v oblasti 
školstva a vzdelávania), vytváranie a udržiavanie počítačo-
vých webových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počí-
tačových webových stránkach, poradenstvo v oblasti počíta-
čového hardvéru a softvéru, odborné poradenstvo a konzultač-
né služby k uvedeným tovarom a k službám uvedeným v tejto 
triede, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počíta-
čových sietí alebo internetu. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(732) Talentída, n.o., Vranovská 6, 851 02 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 231195 
(151) 12.12.2011 
(156) 23.12.2020 
(180) 23.12.2030 
(210) 2060-2010 
(220) 23.12.2010 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 17, 19, 37, 42 
(511) 17 - Filtračné hmoty predovšetkým pre stavebníctvo. 

19 - Nekovové stavebné materiály - geotextílie, drenážne ma-
teriály, ostatné textílie pre stavebníctvo, textilné plošné mate-
riály, pásy, vložky a textilné výrobky patriace do tejto triedy 
určené predovšetkým pre stavebníctvo. 
37 - Služby týkajúce sa stavby budov, ciest, mostov, priehrad 
a prepravných liniek, poradenstvo v oblasti použitia uvede-
ných výrobkov a materiálov patriace do tejto triedy. 
42 - Služby inžinierov a odborných pracovníkov - vypracová-
vanie odborných správ, poradenstvo v oblasti výskumu a vý-
voja použitia uvedených výrobkov a materiálov. 

(540) GEOTEK 
(550) slovná 
(732) DEK a. s., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 231225 
(151) 12.12.2011 
(156) 21.3.2021 
(180) 21.3.2031 
(210) 485-2011 
(220) 21.3.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 2, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 39 
(511) 2 - Emaily (laky); farby; ochranné nátery na podvozky vozi-

diel; ochranné pásky proti korózii; protikorózne oleje; základ-
ný ochranný náter na podvozky automobilov. 
9 - Akumulátory elektrické do vozidiel; antény; automobilové 
výstražné trojuholníky; automobilové zapaľovače cigariet; au-
torádiá; elektrické batérie do automobilov; bezpečnostné siete 
(ochranné); bránky parkovacie, uvádzané do chodu vhodením 
mince; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej 
siete); meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; nabí-
jačky akumulátorov; navigačné prístroje vozidiel (palubné po-
čítače); otáčkomery; elektrické otvárače dverí; poplašné zaria-
denia; automatické riadenie pre dopravné prostriedky; samo-
regulačné palivové čerpadlá; svetelné alebo mechanické signa-
lizačné panely; simulátory vedenia a riadenia dopravných pro-
striedkov; taxametre; termostaty do dopravných prostriedkov. 
11 - Automobilové reflektory; zariadenia do automobilov proti 
oslneniu (výstroj lámp); klimatizačné zariadenia do vozidiel; 
odmrazovače automobilov; osvetľovacie prístroje a zariade-
nia; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; reflekto-
ry na vozidlá; reflektory (svetlá); ohrievače na rozmrazovanie 
skiel vozidiel; šetriče paliva; vykurovacie telesá do automobi-
lov; žiarovky do smeroviek na vozidlá. 
12 - Autobusy; automobilové obývacie prívesy; automobilové 
pneumatiky; automobilové podvozky; automobilové reťaze; 
automobilové strechy; automobily; autopoťahy; autosedadlá; 
batožinové nosiče na vozidlá; betonárske miešačky (vozidlá); 
bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné se-
dačky pre deti do automobilov; blatníky; bočné prívesné vozí-
ky; brzdy vozidiel; čalúnenie automobilov; čelné sklá; doprav- 
né prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po ko-
ľajniciach; duše pneumatík; dvere na dopravné prostriedky; 
hydraulické obvody do vozidiel; kamióny, nákladné vozidlá; 
kapoty na automobilové motory; karosérie dopravných pro-
striedkov; kolesá vozidiel; motocykle; nákladné autá; náklad-
né dodávkové vozidlo; traktory; smerovky na vozidlá; športo-
vé autá; spriahadlá, spojky na vlečenie vozidiel; stierače; tie-
nidlá proti slnku do automobilov. 
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; 
dražby; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; ko-
merčné informačné kancelárie; obchodná správa licencií vý-
robkov a služieb pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie; organizovanie komerčných alebo reklamných 
výstav a veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); predvá-
dzanie tovaru; prenájom reklamného času vo všetkých komu-
nikačných médiách; prenájom reklamných priestorov; prezen-
tácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; služby porovnávania cien; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zasielanie reklam-
ných materiálov zákazníkom; zásobovacie služby s tovarmi  
v triedach 2, 9, 11, 12 pre tretie osoby (nákup tovarov a slu-
žieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových data-
báz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 
36 - Finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (po-
isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný lízing; in-
formácie o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťovníc-
tva; oceňovanie nákladov na opravu; pôžičky (finančné); spro-
stredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami. 
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37 - Čistenie automobilov; leštenie automobilov; mazanie au-
tomobilov; autoservisy (údržba, opravy a tankovanie); čalún-
nické opravy; čistenie interiérov; umývanie dopravných pro-
striedkov; informácie o opravách; lakovanie, glazovanie; inte-
riérové a exteriérové maľovanie a natieranie; čistenie okien; 
oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava 
pneumatík vulkanizáciou; prenájom stavebných strojov a za-
riadení. 
39 - Ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri po-
ruchách; dovoz, doprava; informácie o doprave; informácie  
o skladovaní; organizovanie ciest; organizovanie exkurzií; osob- 
ná doprava; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie 
nosičov na autá; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom 
garáží; preprava a skladovanie odpadu; preprava cestujúcich; 
rezervácia (v doprave); skladovanie; skladovanie údajov a do-
kumentov elektronicky uložených; sprostredkovanie prepravy; 
taxislužba. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zelená 
(732) PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, 080 01 Prešov, SK; 

 
 

(111) 231303 
(151) 13.12.2011 
(156) 20.5.2021 
(180) 20.5.2031 
(210) 893-2011 
(220) 20.5.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 1, 6, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 1 - Lepidlá a spojivá používané v priemysle; stavebné lepidlá; 

cementové lepidlá; lepidlá na tapety; lepidlá a spojivá na ob-
kladačky; chemické látky na prevzdušnenie betónu; konzer-
vačné prípravky a výrobky na konzervovanie betónu s výnim-
kou farieb a olejov; spojivá do betónu; chemikálie na zošľach-
ťovanie betónových zmesí; chemikálie pre priemysel, poľno-
hospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo. 
6 - Oceľové stavebné konštrukcie; obyčajné kovy a ich zliati-
ny; stavebný materiál z kovu; kovové stavebné obklady; ko-
vové podpery; kovové stavebné dielce; kovové palety; kovová 
dlažba; prenosné stavby z kovu; kovové lešenia; kovové von-
kajšie rolety a žalúzie; kovové príchytky; klince; kovový spo-
jovací materiál; drobný železiarsky tovar; kovové brány, dve-
re, dverové zárubne, okná, okenice; písmena a číslovky z oby-
čajných kovov nie ako tlačové znaky; kovové stavebné dielce; 
obalové nádoby z kovu; kovové palety; drôt, drôtené pletivo; 
kovové opisné a identifikačné tabuľky a štítky; kovové držad-
lá, rukoväte, kľučky, kovové dverové obloženie, kľúče, klo-
padlá; kovové rozperky; stavebné kovanie; pánty; závesy; ko-
vanie na nábytok a okná; kovové lešenia; kovové lišty, laty; 
polotovary z obyčajných kovov, predovšetkým kovové profi-
ly, tyče, rúrky; kovové potrubia; kovové rošty; kovové sieťky 
proti hmyzu; kovové rámy na okná; kovové rámy na siete  
a sieťky; kovové kolieska na nábytok; kovové neelektrické 
zámky; domové zvončeky nie elektrické; figuríny z obyčaj-
ných kovov; umelecké diela z obyčajných kovov; kovové ška-
tule, skrinky, nádoby, kontajnery; káble a drôty z obyčajných 
kovov s výnimkou elektrických; figuríny z obyčajných kovov; 
umelecké diela z obyčajných kovov; nespracované a čiastočne 
spracované obyčajné kovy a jednoduché výrobky z týchto ko-
vov. 
19 - Nekovový stavebný materiál; betón; betónové zmesi; pre-
fabrikáty z betónu; nekovové vonkajšie plášte budov; suché  
 

stavebné zmesi na výrobu alebo prípravu omietok alebo pod-
lahových vrstiev a poterov; obkladový materiál na budovy  
s výnimkou kovového; nekovové konštrukcie; nekovové kon-
štrukčné materiály; nekovové nosníky; nekovové lešenia; as-
falt; bitúmen; asfaltové alebo bitúmenové potery; obaľované 
živičné zmesi na stavebné účely; nekovové povlaky; nekovové 
pokryvy na strechy; nekovové stavebné výrobky; nekovové 
stavebné prefabrikáty; baraky; búdy; nekovové konštrukcie 
bazénov; betónové podpery, stĺpy; nekovové základné kon-
štrukcie pre budovy; cement; cementové platne; cementové 
potery a povlaky; suché stavebné zmesi na výrobu alebo prí-
pravu omietok, lepidiel, stierok alebo podlahových vrstiev  
a poterov; nekovové debnenie; nekovová dlažba; nekovové 
dlaždice, obkladačky; parketové a drevené dlážky; dosky; laty; 
stavebné drevo; hranoly; drevo ako polotovar; strešné krokvy; 
nekovové rúry a drenážne rúry a ich klapky a ventily; figuríny, 
sochy, sošky z kameňa, betónu alebo mramoru; nekovové 
sieťky proti hmyzu; kameň; kamenárske výrobky; kameniny 
pre stavebníctvo; nekovové komínové nadstavce, plášte, rúry, 
dymovody; stavebná malta; nekovový obkladový materiál na 
budovy; nekovové obklady stien, priečok, prekladov; sadra; 
nekovové odkvapové rúry, rímsy; okenné sklo s výnimkou 
skla na okná automobilov; nekovové okná, okenice, dvere, zá-
rubne; vitrážové okná; omietky ako stavebný materiál; von-
kajšie rolety nekovové a netextilné; nekovové schodiská; pre-
nosné nekovové stavby; nekovové stavebné krytiny; štrk; dr-
vené kamenivo; vápno; tehly; nekovové stavebné tvárnice; 
murovacia malta; murovacie nekovové tvárnice; nekovové 
vodovodné potrubia; nekovové odbočky, prípojky potrubia; 
nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; nekovové 
vonkajšie plášte budov. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so stavebným 
materiálom, s chemikáliami pre priemysel a stavebníctvo, s vo- 
dárenskými a kanalizačnými výrobkami a zariadeniami, s me-
chanickými časťami stavebných technológií pre inžiniersku  
a priemyselnú výstavbu, s omietkami, stavebnými prefabri-
kátmi, náterovými hmotami, izolačnými hmotami, zatepľova-
cími systémami, železiarskym tovarom, zámočníckymi výrob-
kami, so stavebnými strojmi, stavebnými zariadeniami; zhro- 
mažďovanie rôzneho tovaru (okrem dopravy), najmä uvede-
ného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si 
prezreli a zakúpili tovar, a to prostredníctvom maloobchod-
ných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom 
katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, 
prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom te-
lenákupu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií; 
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; poradenstvo  
v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informá-
cie; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľ- 
trhov; reklamné činnosti; prenájom reklamných materiálov  
a priestorov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; ve-
denie kartoték v počítači; účtovníctvo; zbieranie a zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; analýzy nákladov; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie 
výstav na obchodné a reklamné účely; obchodné sprostredko-
vanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 39 a 42; poskyto-
vanie informácií o uvedených službách prostredníctvom ko-
munikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počíta-
čových sietí alebo internetu. 
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie kúpy, predaja a pre- 
nájmu nehnuteľnosti; prenájom obchodných priestorov; prená-
jom nehnuteľností; správcovstvo, správa nehnuteľností; služby 
realitných kancelárií spojené so správou nehnuteľností; fi-
nančné služby vrátane faktoringu a forfajtingu; finančné ana-
lýzy; finančné informácie; poistenie; poradenstvo v oblasti po-
istenia; poskytovanie informácií o uvedených službách pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí alebo internetu. 
37 - Výstavba a rekonštrukcia inžinierskych sietí; stavebníc-
tvo; stavebné činnosti; výstavba a budovanie závodov a tovární;  
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budovanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, po-
zemných stavieb, ekologických stavieb, občianskych stavieb, 
dopravných stavieb; výstavba a budovanie plynovodov a pro-
duktovodov; výstavba kanalizačných a vodovodných sietí; 
budovanie retenčných nádrží, vodojemov a čerpacích staníc; 
výstavba čistiarní odpadových vôd, úpravní vôd a zosilňova-
cích staníc pitnej a úžitkovej vody; rekonštrukcie a intenzifi-
kácie čistiarní odpadových vôd; výstavba a rekonštrukcia 
úpravní vôd a vodojemov; výstavba priemyselných hál z ocele 
alebo železobetónu; výstavba bytových, polyfunkčných objek-
tov, administratívnych budov a rodinných domov; tepelné izo-
lovanie stavieb; čistenie interiérov a exteriérov budov; izolo-
vanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; tepelné izolovanie sta-
vieb a budov; banské dobývanie; obkladanie a dláždenie; inte-
riérové a exteriérové maľovanie a natieranie; štukovanie; sad-
rovanie; tapetovanie; kladenie podláh; omietanie; omietanie 
stavebných povrchov; natieranie a penetrovanie stavebných 
povrchov; nanášanie podlahových poterov; vodoinštalačné 
služby; vŕtanie studní; montáž a opravy výťahov; montovanie 
lešení; murárstvo; pokrývačské práce; demolácia budov; vŕta-
nie a búranie betónu; dozor nad stavbami; kontrola stavebných 
činností; služby stavbyvedúceho; asfaltovanie; montážne služ-
by, opravy a údržba; montáž, údržba a opravy strojov, prístro-
jov a zariadení, predovšetkým vykurovacích, vodovodných, 
vodárenských, ventilačných, klimatizačných, protipožiarnych, 
zabezpečovacích, osvetľovacích systémov a zariadení, plyno-
vých zariadení; montáž interiérov a interiérových prvkov; 
klampiarstvo a inštalatérstvo; čistenie kotlov; prenájom sta-
vebných strojov a zariadení; prenájom miešadiel a dopravní-
kov na stavebné zmesi, omietky a malty; prenájom čistiacich 
strojov; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky; elek-
troinštalačné služby; služby autoservisov a pneuservisov; 
opravy motorových vozidiel; stavebné informácie o údržbe  
a opravách; odborné poradenstvo v stavebníctve; zatepľovanie 
podláh a strešných plášťov; odborné poradenstvo v oblasti in-
štalácie a montáže interiérových prvkov; poradenská činnosť  
a návrhy riešení na výstavbu nových inžinierskych, kanalizač-
ných a vodovodných sietí, retenčných nádrží, vodojemov, 
úpravní vody a čerpacích staníc; poradenská činnosť a návrhy 
riešení na rekonštrukciu jestvujúcich sietí; poskytovanie in-
formácií o uvedených službách prostredníctvom komunikač-
ných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sie-
tí alebo internetu. 
39 - Preprava stavebných materiálov a zariadení; prenájom au-
todomiešavačov betónových zmesí; doprava, preprava všetkých 
druhov; sprostredkovanie všetkých druhov dopravy; špedičné 
služby; informácie o doprave; prenájom dopravných prostried-
kov; prenájom nákladných vozňov; poskytovanie pomoci pri 
doprave; prenájom skladísk a skladovacích kontajnerov; prená-
jom garáží; prenájom miesta na parkovanie; prenájom skladísk; 
prepravné služby; poskytovanie informácií o uvedených služ-
bách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej poš-
ty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu. 
40 - Spracovanie a recyklácia stavebného odpadu; kovoobrá-
banie; úprava kovových a stavebných materiálov; spracovanie 
a úprava materiálov; stolárstvo ako úprava drevených materiá-
lov; likvidácia odpadu; brúsenie betónu; pokovovanie; prená-
jom generátorov; triedenie odpadu a recyklovateľného mate-
riálu; zváranie; poskytovanie informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí alebo internetu. 
41 - Organizovanie školení; vyučovanie; vzdelávanie; skúša-
nie; preskúšavanie; výcvik predovšetkým v oblasti stavebníc-
tva, kovoobrábania, zámočníctva, zvárania, inštalatérstva; zvá-
račská škola; organizovanie kurzov, výcvikov; vydávanie ča-
sopisov, novín a iných periodických publikácií s výnimkou 
vydávania reklamných a náborových textov; on-line vydáva-
nie kníh a časopisov v elektronickej forme; organizovanie a ve- 
denie kongresov, konferencií, seminárov; poskytovanie infor-
mácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných  
 
 

médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí ale-
bo internetu. 
42 - Projektovanie stavieb; technická príprava projektovej do-
kumentácie; projektová činnosť; projektovanie stavebných 
činností a technológií; architektonické poradenstvo; urbanis-
tické plánovanie; geologické expertízy; geologický prieskum; 
geodézia; priemyselné analýzy; poradenstvo pri navrhovaní  
a zariaďovaní interiérov; expertízy a prieskumy ako inžinier-
ske práce; štúdie technických projektov; interiérová a exterié-
rová výzdoba; vypracovanie stavebných výkresov; kontrola 
kvality; zememeračstvo; inštalácia počítačových systémov na 
projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve; projektová čin-
nosť v investičnej výstavbe; projektovanie elektrických zaria-
dení a rozvodov; stavebný vývoj; strojársky vývoj; vývoj sta-
vebných technológií; vývoj stavebných prvkov a prefabriká-
tov; vývoj stavebných a strojových konštrukcií; materiálové 
skúšky; kalibrácia; fyzikálne mechanické skúšky stavebných 
hmôt a stavebných konštrukcií; defektoskopia; technický prie-
skum; revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových ná-
dob; revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení a tla-
kových nádob na plyny; revízie a skúšky elektrických zariade-
ní a bleskozvodov; revízie a skúšky tlakových nádob; revízie  
a skúšky rozvodných plynových zariadení; revízie a skúšky 
zdvíhacích zariadení; revízie a skúšky tlakových nádob; ze-
memeračstvo; inštalácia počítačových systémov; hosťovanie 
na počítačových webstránkach; poskytovanie informácií o uve- 
dených službách prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu. 

(540) ISK 
(550) slovná 
(732) COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 231387 
(151) 13.1.2012 
(156) 6.6.2021 
(180) 6.6.2031 
(210) 974-2011 
(220) 6.6.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 36, 37 
(511) 36 - Finančné analýzy; prenájom bytov; spravovanie financií; 

finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie; finančné 
poradenstvo; informácie o poistení; investovanie kapitálu; fi-
nančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti pois-
ťovníctva; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom ne-
hnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská čin-
nosť s nehnuteľnosťami; prenájom kancelárskych priestorov; 
realitné kancelárie; sprostredkovanie poistenia. 
37 - Demolácia budov; dozor nad stavbami; sklady (výstavba, 
opravy); stavebné informácie; stavebný dozor; stavebníctvo; 
utesňovanie budov; utesňovanie stavieb. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) CORWIN SK a.s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Brati-

slava, SK; 
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(111) 231447 
(151) 13.1.2012 
(156) 24.5.2021 
(180) 24.5.2031 
(210) 5365-2011 
(220) 24.5.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklamné služby; organizovanie komerčných výstav, or-

ganizovanie výstav na obchodné alebo reklamné účely; pred-
vádzanie na reklamné účely a podporu predaja. 
41 - Vzdelávanie, zábava; športová a kultúrna činnosť; organi-
zovanie spoločenských podujatí; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; usporadúvanie a organizovanie ne-
komerčných výstav, výstav umeleckých a ľudových remesiel, 
prezentácia regiónu na výstavách s výnimkou komerčných vý-
stav; poskytovanie informácií týkajúcich sa športových, spolo-
čenských a kultúrnych podujatí; organizácia a zabezpečenie 
festivalov a vinobrania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) MODRANSKÁ BESEDA, Štúrova 61, 900 01 Modra, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 231481 
(151) 13.1.2012 
(156) 2.6.2021 
(180) 2.6.2031 
(210) 959-2011 
(220) 2.6.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Informácie o možnostiach rekreácie; informácie o mož-

nostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; in-
formácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie 
koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizova-
nie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (mana-
žérske služby); organizovanie športových súťaží; organizova-
nie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie ži-
vých vystúpení; divadelné predstavenia; služby na oddych  
a rekreáciu; meranie času na športových podujatiach; služby 
športovísk. 

(540) 

  

(550) obrazová 
(732) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, SK; 
 
 

(111) 231482 
(151) 13.1.2012 
(156) 2.6.2021 
(180) 2.6.2031 
(210) 960-2011 
(220) 2.6.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 41 
(511) 41 - Informácie o možnostiach rekreácie; informácie o mož-

nostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; in-
formácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie 
koncertov; organizovanie a vedenie konferencií; organizova-
nie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení (mana-
žérske služby); organizovanie športových súťaží; organizova-
nie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie ži-
vých vystúpení; divadelné predstavenia; služby na oddych  
a rekreáciu; meranie času na športových podujatiach; služby 
športovísk. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, SK; 
 
 

(111) 231494 
(151) 13.1.2012 
(156) 22.6.2021 
(180) 22.6.2031 
(210) 1048-2011 
(220) 22.6.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 16, 35, 39, 41 
(511) 16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, neperiodické 

publikácie, tlačoviny. 
35 - Vydávanie reklamných alebo náborových materiálov. 
39 - Distribúcia tlačovín. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných 
a náborových textov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená 
(732) OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratisla-

va, SK; 
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(111) 231503 
(151) 13.1.2012 
(156) 21.7.2021 
(180) 21.7.2031 
(210) 1228-2011 
(220) 21.7.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 25, 28 
(511) 25 - Oblečenie; detské textilné plienky. 

28 - Hračky. 

(540) Malý Rebel 
(550) slovná 
(732) PaedDr. Martin Prodaj - INSIGHT, Gercenova 9, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 
 

(111) 231522 
(151) 13.1.2012 
(156) 31.5.2021 
(180) 31.5.2031 
(210) 5386-2011 
(220) 31.5.2011 
(442) 4.10.2011 
(450) 2.3.2012 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny všetkých druhov; tlačiarenské výrobky, novi-

ny, časopisy, knihy, periodická a neperiodická tlač, fotografie, 
kalendáre, plagáty, letáky, drobné reklamné predmety z papie-
ra patriace do tejto triedy, katalógy; propagačné materiály pat-
riace do tejto triedy, a to samolepky pre domácnosť a na kan-
celárske účely, reklamné tlačoviny, vizitky, hlavičkový papier. 
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, dip-
lomov a reklamných ocenení na všetkých druhov nosičov; 
uverejňovanie reklamných textov; reklama; činnosť reklamnej 
agentúry. 
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť; publikačná čin-
nosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových 
textov; výchovná, vzdelávacia a zábavná činnosť. 

(540) auto motor a šport TRAVELLER 
(550) slovná 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratisla-

va, SK; 
(740) MAKARA advokátska kancelária s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 231558 
(151) 13.2.2012 
(156) 9.5.2021 
(180) 9.5.2031 
(210) 793-2011 
(220) 9.5.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 16, 32, 35, 43 
(511) 16 - Papiernické výrobky, fotografie, pohľadnice, kalendáre 

(nástenné, stolové a vreckové), plagáty, prospekty, papierové 
etikety, nálepky, samolepky, obtlačky, pečiatky, paragóny; pa- 
pierové obrúsky a obrusy, papierové prestierania, papierové 
uteráky, papierové kornúty, papierové poháriky, papierové pod- 
ložky pod poháre; papierové obaly všetkého druhu, baliaci pa-
pier, papierové tašky, umelohmotné tašky ako obalový mate-
riál; reklamné a ozdobné predmety neuvedené v inej triede. 
32 - Pivo, výťažky z chmeľu, nealkoholické pivo. 
35 - Reklama, rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); maloobchodná  
a veľkoobchodná činnosť s pivom. 
43 - Pohostinská činnosť, služby barov, bufety, kaviarne, reš-
taurácie, jedálne, rýchle občerstvenie. 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela, zlatá, čierna 
(732) Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovičova 37, 974 05 Ban-

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

 
 

(111) 231606 
(151) 13.2.2012 
(156) 10.8.2021 
(180) 10.8.2031 
(210) 1324-2011 
(220) 10.8.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 1, 31, 35 
(511) 1 - Agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insek-

ticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; biologické 
prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverole-
kárske účely; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, her-
bicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; prie-
myselné chemikálie; prípravky na hnojenie; poľnohospodár-
ske hnojivá; prípravky na reguláciu rastu rastlín; chemické 
prípravky na zlepšenie pôd. 
31 - Krmivo; krmivo pre zvieratá; prísady do krmiva nie na 
lekárske účely. 
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; pora-
denstvo v obchodnej činnosti; on line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, biela 
(732) Gallová Lenka, PhDr., Clementisova 664/6, 911 01 Trenčín, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 231607 
(151) 13.2.2012 
(156) 10.8.2021 
(180) 10.8.2031 
(210) 1325-2011 
(220) 10.8.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 1, 31, 35 
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(511) 1 - Agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insek-
ticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; biologické 
prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverole-
kárske účely; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, her-
bicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; prie-
myselné chemikálie; prípravky na hnojenie; poľnohospodár-
ske hnojivá; prípravky na reguláciu rastu rastlín; chemické 
prípravky na zlepšenie pôd. 
31 - Krmivo; krmivo pre zvieratá; prísady do krmiva nie na 
lekárske účely. 
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodná sprá- 
va licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloobchod; poraden-
stvo v obchodnej činnosti; on line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; reklama. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) bledo-modrá, biela 
(732) Gallová Lenka, PhDr., Clementisova 664/6, 911 01 Trenčín, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 231608 
(151) 13.2.2012 
(156) 10.8.2021 
(180) 10.8.2031 
(210) 1326-2011 
(220) 10.8.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 1, 31, 35 
(511) 1 - Agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insek-

ticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; biologické 
prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverole-
kárske účely; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, her-
bicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; prie-
myselné chemikálie; prípravky na hnojenie; poľnohospodár-
ske hnojivá; prípravky na reguláciu rastu rastlín; chemické 
prípravky na zlepšenie pôd. 
31 - Krmivo; krmivo pre zvieratá; prísady do krmiva nie na 
lekárske účely. 
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodná sprá- 
va licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloobchod; poraden-
stvo v obchodnej činnosti; on line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; reklama. 

(540) 

  

(550) obrazová 
(591) hnedá, biela 
(732) Gallová Lenka, PhDr., Clementisova 664/6, 911 01 Trenčín, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 231609 
(151) 13.2.2012 
(156) 10.8.2021 
(180) 10.8.2031 
(210) 1327-2011 
(220) 10.8.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 1, 31, 35 
(511) 1 - Agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insek-

ticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; biologické 
prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverole-
kárske účely; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, her-
bicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; prie-
myselné chemikálie; prípravky na hnojenie; poľnohospodár-
ske hnojivá; prípravky na reguláciu rastu rastlín; chemické 
prípravky na zlepšenie pôd. 
31 - Krmivo; krmivo pre zvieratá; prísady do krmiva nie na 
lekárske účely. 
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodná sprá- 
va licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloobchod; poraden-
stvo v obchodnej činnosti; on line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; reklama. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela 
(732) Gallová Lenka, PhDr., Clementisova 664/6, 911 01 Trenčín, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 231610 
(151) 13.2.2012 
(156) 10.8.2021 
(180) 10.8.2031 
(210) 1328-2011 
(220) 10.8.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 1, 31, 35 
(511) 1 - Agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insek-

ticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; biologické 
prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverole-
kárske účely; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, her-
bicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; prie-
myselné chemikálie; prípravky na hnojenie; poľnohospodár-
ske hnojivá; prípravky na reguláciu rastu rastlín; chemické 
prípravky na zlepšenie pôd. 
31 - Krmivo; krmivo pre zvieratá; prísady do krmiva nie na 
lekárske účely. 
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35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodná sprá- 
va licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloobchod; poraden-
stvo v obchodnej činnosti; on line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; reklama. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) fialová, biela 
(732) Gallová Lenka, PhDr., Clementisova 664/6, 911 01 Trenčín, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 231611 
(151) 13.2.2012 
(156) 10.8.2021 
(180) 10.8.2031 
(210) 1329-2011 
(220) 10.8.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 1, 31, 35 
(511) 1 - Agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insek-

ticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; biologické 
prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverole-
kárske účely; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, her-
bicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; prie-
myselné chemikálie; prípravky na hnojenie; poľnohospodár-
ske hnojivá; prípravky na reguláciu rastu rastlín; chemické 
prípravky na zlepšenie pôd. 
31 - Krmivo; krmivo pre zvieratá; prísady do krmiva nie na 
lekárske účely. 
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodná sprá- 
va licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloobchod; poraden-
stvo v obchodnej činnosti; on line reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; reklama. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela 
(732) Gallová Lenka, PhDr., Clementisova 664/6, 911 01 Trenčín, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(111) 231708 
(151) 13.2.2012 
(156) 23.5.2021 
(180) 23.5.2031 
(210) 870-2011 
(220) 23.5.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 16, 35, 39, 41 
(511) 16 - Noviny, časopisy, periodické publikácie, neperiodické 

publikácie, tlačoviny. 
35 - Vydávanie reklamných alebo náborových materiálov. 
39 - Distribúcia tlačovín. 
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných 
a náborových textov. 

(540) Cena Jána Popluhára 
(550) slovná 
(732) OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 231728 
(151) 13.2.2012 
(156) 7.7.2021 
(180) 7.7.2031 
(210) 1135-2011 
(220) 7.7.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 1, 5, 8, 20, 31, 35, 39 
(511) 1 - Chemikálie určené pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo  

a lesníctvo, pôdne hnojivá. 
5 - Výrobky na hubenie škodlivých zvierat, fungicídy, herbi-
cídy. 
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom, hlavne rýle, lopaty, 
motyky, kosy, kosáky, kypriče pôdy, sadzacie kolíky, plečky, 
hrable, krompáče, oberáky. 
20 - Výrobky z dreva, tŕstia, vŕbového prútia, kostí zahrnuté  
v tejto triede, plastový nábytok, nábytok na kemping. 
31 - Osivo, rastliny a prírodné kvety, krmivo pre zvieratá. 
35 - Pomoc pri prevádzkovaní obchodnej činnosti. 
39 - Skladovanie tovaru pred odoslaním a rozvoz tovaru. 

(540) NOHELGARDEN 
(550) slovná 
(732) NOHEL GARDEN, s.r.o., Horákova 437/8, 951 41 Lužianky, 

SK; 
 
 

(111) 231729 
(151) 13.2.2012 
(156) 7.7.2021 
(180) 7.7.2031 
(210) 1136-2011 
(220) 7.7.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 1, 5, 8, 20, 31, 35, 39 
(511) 1 - Chemikálie určené pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo  

a lesníctvo, pôdne hnojivá. 
5 - Výrobky na hubenie škodlivých zvierat, fungicídy, herbi-
cídy. 
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom, hlavne rýle, lopaty, 
motyky, kosy, kosáky, kypriče pôdy, sadzacie kolíky, plečky, 
hrable, krompáče, oberáky. 
20 - Výrobky z dreva, lístia, vŕbového prútia, kostí zahrnuté  
v tejto triede, plastový nábytok, nábytok na kemping. 
31 - Osivo, rastliny a prírodné kvety, krmivo pre zvieratá. 
35 - Pomoc pri prevádzkovaní obchodnej činnosti. 
39 - Skladovanie tovaru pred odoslaním a rozvoz tovaru. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, žltá, hnedá, zelená, čierna 
(732) NOHEL GARDEN, s.r.o., Horákova 437/8, 951 41 Lužianky, 

SK; 
 
 

(111) 231734 
(151) 13.2.2012 
(156) 19.7.2021 
(180) 19.7.2031 
(210) 1203-2011 
(220) 19.7.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 16, 29, 35, 43 
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, 

brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov 
(na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotogra-
fie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, 
katalógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo pa-
pierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, le-
penkové platne (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, 
periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kar-
tónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, 
tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné 
fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov. 
29 - Pizza, pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia, aj mrazené, 
pripravované prevažne z tovarov obsiahnutých v triede 29, 
hamburgery, cheesburgery, mäsové sendviče, obložené chle-
bíčky, obložené a plnené žemle, krokety, zemiakové lupienky, 
hranolčeky zemiakové, bujóny, vývary, prípravky na bujóny, 
vývary, držky, klobásy, salámy, párky, mäso, mäsové konzer-
vy, mäsové výťažky, prípravky na výrobu polievok, zelenino-
vé šťavy na varenie, šunka, údeniny, konzervované záhradné 
bylinky, zeleninové šaláty, jedlá želatína, nakladaná zelenina, 
nakladané uhorky, konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina 
a ovocie, konzervované potraviny, arašidy (spracované), brav-
čová masť, džemy, hrach (konzervovaný), sušené hrozienka, 
hydina (nie živá), jedlé oleje a tuky, jogurt, klobásy, salámy, 
párky, konzervy s rybami, konzervy s ovocím a zeleninou, 
kyslá kapusta, zemiakové lupienky, margarín, marmeláda, mas- 
lo, mäsové konzervy, mlieko, mliečne výrobky, mrazené ovo-
cie a zelenina, paštéty, rybie plátky, konzervované ryby, sar-
dinky, prípravky na výrobu polievok. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami  
a nápojmi, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum, obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, per-
sonálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, 
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie 
tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prie-
skum verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná čin-
nosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie re-
klamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie tex- 
tov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie 
obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, televízna 
reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov  
 

a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperio-
dických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných tex-
tov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy  
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúcia-
mi a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, 
zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triedach 35 a 43. 
43 - Príprava a dodávka jedla na objednávku do domu, reštau-
rácie; služby barov, rýchle občerstvenie (bufety), hotelierske 
služby, kaviarne, prenájom prednáškových sál, prenájom pre-
nosných stavieb, samoobslužné reštaurácie, hotely, prenájom 
prechodného ubytovania, rezervácia hotelov, rezervácia pen-
ziónov, rezervácia prechodného ubytovania, ubytovacie kan-
celárie (hotely, penzióny), zaobstarávanie ubytovania a stra-
vovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových 
táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariade-
niach. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zelená, červená, biela 
(732) TONYtrans, s.r.o., Dohnányho 2, 917 02 Trnava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 231735 
(151) 13.2.2012 
(156) 19.7.2021 
(180) 19.7.2031 
(210) 1204-2011 
(220) 19.7.2011 
(442) 4.11.2011 
(450) 3.4.2012 

 9 (511) 16, 29, 35, 43 
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, 

brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov 
(na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotogra-
fie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, 
katalógy, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo pa-
pierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, le-
penkové platne (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, 
periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kar-
tónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné ta-
bule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, 
tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné 
fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov. 
29 - Pizza, pokrmy a jedlá rýchleho občerstvenia, aj mrazené, 
pripravované prevažne z tovarov obsiahnutých v triede 29, 
hamburgery, cheesburgery, mäsové sendviče, obložené chle-
bíčky, obložené a plnené žemle, krokety, zemiakové lupienky, 
hranolčeky zemiakové, bujóny, vývary, prípravky na bujóny, 
vývary, držky, klobásy, salámy, párky, mäso, mäsové konzer-
vy, mäsové výťažky, prípravky na výrobu polievok, zelenino-
vé šťavy na varenie, šunka, údeniny, konzervované záhradné 
bylinky, zeleninové šaláty, jedlá želatína, nakladaná zelenina, 
nakladané uhorky, konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina 
a ovocie, konzervované potraviny, arašidy (spracované), brav-
čová masť, džemy, hrach (konzervovaný), sušené hrozienka, 
hydina (nie živá), jedlé oleje a tuky, jogurt, klobásy, salámy,  
 



156 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 13/2021 – SK  dátum vydania: 14.7.2021 
 

párky, konzervy s rybami, konzervy s ovocím a zeleninou, kys- 
lá kapusta, zemiakové lupienky, margarín, marmeláda, maslo, 
mäsové konzervy, mlieko, mliečne výrobky, mrazené ovocie  
a zelenina, paštéty, rybie plátky, konzervované ryby, sardinky, 
prípravky na výrobu polievok. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami  
a nápojmi, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum, obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, 
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, per-
sonálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, 
poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby mo-
deliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie 
tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prie-
skum verejnej mienky, reklama, reklamná a propagačná čin-
nosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie re-
klamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie tex- 
tov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie 
obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, televízna 
reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov  
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperio-
dických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných tex-
tov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy  
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúcia-
mi a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, 
zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie 
služieb uvedených v triedach 35 a 43. 
43 - Príprava a dodávka jedla na objednávku do domu, reštau-
rácie; služby barov, rýchle občerstvenie (bufety), hotelierske 
služby, kaviarne, prenájom prednáškových sál, prenájom pre-
nosných stavieb, samoobslužné reštaurácie, hotely, prenájom 
prechodného ubytovania, rezervácia hotelov, rezervácia pen-
ziónov, rezervácia prechodného ubytovania, ubytovacie kan-
celárie (hotely, penzióny), zaobstarávanie ubytovania a stra-
vovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových 
táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariade-
niach. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zelená, červená, biela 
(732) TONYtrans, s.r.o., Dohnányho 2, 917 02 Trnava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 231809 
(151) 13.3.2012 
(156) 20.5.2021 
(180) 20.5.2031 
(210) 865-2011 
(220) 20.5.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 1, 6, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511) 1 - Lepidlá a spojivá používané v priemysle; stavebné lepidlá; 

cementové lepidlá; lepidlá na tapety; lepidlá a spojivá na ob- 
 

 kladačky; chemické látky na prevzdušnenie betónu; konzer-
vačné prípravky a výrobky na konzervovanie betónu s výnim-
kou farieb a olejov; spojivá do betónu; chemikálie na zošľach-
ťovanie betónových zmesí; chemikálie pre priemysel, poľno-
hospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo. 
6 - Oceľové stavebné konštrukcie; obyčajné kovy a ich zliati-
ny; stavebný materiál z kovu; kovové stavebné obklady; ko-
vové podpery; kovové stavebné dielce; kovové palety; kovová 
dlažba; prenosné stavby z kovu; kovové lešenia; kovové von-
kajšie rolety a žalúzie; kovové príchytky; klince; kovový spo-
jovací materiál; drobný železiarsky tovar; kovové brány, dve-
re, dverové zárubne, okná, okenice; písmená a číslovky z oby-
čajných kovov nie ako tlačové znaky; kovové stavebné dielce; 
obalové nádoby z kovu; kovové palety; drôt, drôtené pletivo; 
kovové opisné a identifikačné tabuľky a štítky; kovové držad-
lá, rukoväte, kľučky, kovové dverové obloženie, kľúče, klo-
padlá; kovové rozperky; stavebné kovanie; pánty; závesy; ko-
vanie na nábytok a okná; kovové lešenia; kovové lišty, laty; 
polotovary z obyčajných kovov, predovšetkým kovové profi-
ly, tyče, rúrky; kovové potrubia; kovové rošty; kovové sieťky 
proti hmyzu; kovové rámy na okná; kovové rámy na siete  
a sieťky; kovové kolieska na nábytok; kovové neelektrické 
zámky; domové zvončeky nie elektrické; figuríny z obyčaj-
ných kovov; umelecké diela z obyčajných kovov; kovové ška-
tule, skrinky, nádoby, kontajnery; káble a drôty z obyčajných 
kovov s výnimkou elektrických; figuríny z obyčajných kovov; 
umelecké diela z obyčajných kovov; nespracované a čiastočne 
spracované obyčajné kovy a jednoduché výrobky z týchto ko-
vov. 
19 - Nekovový stavebný materiál; betón; betónové zmesi; pre-
fabrikáty z betónu; nekovové vonkajšie plášte budov; suché 
stavebné zmesi na výrobu alebo prípravu omietok alebo pod-
lahových vrstiev a poterov; obkladový materiál na budovy  
s výnimkou kovového; nekovové konštrukcie; nekovové kon-
štrukčné materiály; nekovové nosníky; nekovové lešenia; as-
falt; bitúmen; asfaltové alebo bitúmenové potery; obaľované 
živičné zmesi na stavebné účely; nekovové povlaky; nekovové 
pokryvy na strechy; nekovové stavebné výrobky; nekovové 
stavebné prefabrikáty; baraky; búdy; nekovové konštrukcie 
bazénov; betónové podpery, stĺpy; nekovové základné kon-
štrukcie pre budovy; cement; cementové platne; cementové 
potery a povlaky; suché stavebné zmesi na výrobu alebo prí-
pravu omietok, lepidiel, stierok alebo podlahových vrstiev  
a poterov; nekovové debnenie; nekovová dlažba; nekovové 
dlaždice, obkladačky; parketové a drevené dlážky; dosky; laty; 
stavebné drevo; hranoly; drevo ako polotovar; strešné krokvy; 
nekovové rúry a drenážne rúry a ich klapky a ventily; figuríny, 
sochy, sošky z kameňa, betónu alebo mramoru; nekovové 
sieťky proti hmyzu; kameň; kamenárske výrobky; kameniny 
pre stavebníctvo; nekovové komínové nadstavce, plášte, rúry, 
dymovody; stavebná malta; nekovový obkladový materiál na 
budovy; nekovové obklady stien, priečok, prekladov; sadra; 
nekovové odkvapové rúry, rímsy; okenné sklo s výnimkou 
skla na okná automobilov; nekovové okná, okenice, dvere, zá-
rubne; vitrážové okná; omietky ako stavebný materiál; von-
kajšie rolety nekovové a netextilné; nekovové schodiská; pre-
nosné nekovové stavby; nekovové stavebné krytiny; štrk; dr-
vené kamenivo; vápno; tehly; nekovové stavebné tvárnice; mu- 
rovacia malta; murovacie nekovové tvárnice; nekovové vodo-
vodné potrubia; nekovové odbočky, prípojky potrubia; neko-
vové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; nekovové von-
kajšie plášte budov. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so stavebným 
materiálom, s chemikáliami pre priemysel a stavebníctvo,  
s vodárenskými a kanalizačnými výrobkami a zariadeniami,  
s mechanickými časťami stavebných technológií pre inžinier-
sku a priemyselnú výstavbu, s omietkami, stavebnými prefab-
rikátmi, náterovými hmotami, izolačnými hmotami, zatepľo-
vacími systémami, železiarskym tovarom, zámočníckymi vý-
robkami, so stavebnými strojmi, stavebnými zariadeniami; 
zhromažďovanie rôzneho tovaru (okrem dopravy), najmä už  
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uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, 
aby si prezreli a zakúpili tovar, a to prostredníctvom maloob-
chodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníc-
tvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedka-
mi, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom 
telenákupu alebo prostredníctvom iných komunikačných mé-
dií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; poraden-
stvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; organizovanie komerčných alebo reklamných vý-
stav a veľtrhov; reklamné činnosti; prenájom reklamných ma-
teriálov a priestorov; prenájom kancelárskych strojov a zaria-
dení; vedenie kartoték v počítači; účtovníctvo; zbieranie a zo-
raďovanie údajov v počítačových databázach; analýzy nákla-
dov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; orga-
nizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 39 a 42; 
poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí alebo internetu. 
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie kúpy, predaja a pre- 
nájmu nehnuteľnosti; prenájom obchodných priestorov; prená-
jom nehnuteľností; správcovstvo, správa nehnuteľností; služby 
realitných kancelárií spojené so správou nehnuteľností; fi-
nančné služby vrátane faktoringu a forfajtingu; finančné ana-
lýzy; finančné informácie; poistenie; poradenstvo v oblasti po-
istenia; poskytovanie informácií o uvedených službách pro-
stredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí alebo internetu. 
37 - Výstavba a rekonštrukcia inžinierskych sietí; stavebníc-
tvo; stavebné činnosti; výstavba a budovanie závodov a továr-
ní; budovanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, 
pozemných stavieb, ekologických stavieb, občianskych sta-
vieb, dopravných stavieb; výstavba a budovanie plynovodov  
a produktovodov; výstavba kanalizačných a vodovodných sie-
tí; budovanie retenčných nádrží, vodojemov a čerpacích sta-
níc; výstavba čistiarní odpadových vôd, úpravní vôd a zosil-
ňovacích staníc pitnej a úžitkovej vody; rekonštrukcie a inten-
zifikácie čistiarní odpadových vôd; výstavba a rekonštrukcia 
úpravní vôd a vodojemov; výstavba priemyselných hál z ocele 
alebo železobetónu; výstavba bytových, polyfunkčných objek-
tov, administratívnych budov a rodinných domov; tepelné izo-
lovanie stavieb; čistenie interiérov a exteriérov budov; izolo-
vanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; tepelné izolovanie sta-
vieb a budov; banské dobývanie; obkladanie a dláždenie; inte-
riérové a exteriérové maľovanie a natieranie; štukovanie; sad-
rovanie; tapetovanie; kladenie podláh; omietanie; omietanie 
stavebných povrchov; natieranie a penetrovanie stavebných 
povrchov; nanášanie podlahových poterov; vodoinštalačné služ- 
by; vŕtanie studní; montáž a opravy výťahov; montovanie le-
šení; murárstvo; pokrývačské práce; demolácia budov; vŕtanie 
a búranie betónu; dozor nad stavbami; kontrola stavebných 
činností; služby stavbyvedúceho; asfaltovanie; montážne služ-
by, opravy a údržba; montáž, údržba a opravy strojov, prístro-
jov a zariadení, predovšetkým vykurovacích, vodovodných, 
vodárenských, ventilačných, klimatizačných, protipožiarnych, 
zabezpečovacích, osvetľovacích systémov a zariadení, plyno-
vých zariadení; montáž interiérov a interiérových prvkov; 
klampiarstvo a inštalatérstvo; čistenie kotlov; prenájom sta-
vebných strojov a zariadení; prenájom miešadiel a dopravní-
kov na stavebné zmesi, omietky a malty; prenájom čistiacich 
strojov; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky; elek-
troinštalačné služby; služby autoservisov a pneuservisov; opra- 
vy motorových vozidiel; stavebné informácie o údržbe a opra-
vách; odborné poradenstvo v stavebníctve; zatepľovanie pod-
láh a strešných plášťov; odborné poradenstvo v oblasti inštalá-
cie a montáže interiérových prvkov; poradenská činnosť a ná-
vrhy riešení na výstavbu nových inžinierskych, kanalizačných 
a vodovodných sietí, retenčných nádrží, vodojemov, úpravní 
vody a čerpacích staníc; poradenská činnosť a návrhy riešení 
na rekonštrukciu jestvujúcich sietí; poskytovanie informácií  
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií,  
 

elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo in-
ternetu. 
39 - Preprava stavebných materiálov a zariadení; prenájom au-
todomiešavačov betónových zmesí; doprava, preprava všet-
kých druhov; sprostredkovanie všetkých druhov dopravy; 
špedičné služby; informácie o doprave; prenájom dopravných 
prostriedkov; prenájom nákladných vozňov; poskytovanie po- 
moci pri doprave; prenájom skladísk a skladovacích kontajne-
rov; prenájom garáží; prenájom miesta na parkovanie; prená-
jom skladísk; prepravné služby; poskytovanie informácií  
o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo in-
ternetu. 
40 - Spracovanie a recyklácia stavebného odpadu; kovoobrá-
banie; úprava kovových a stavebných materiálov; spracovanie 
a úprava materiálov; stolárstvo ako úprava drevených materiá-
lov; likvidácia odpadu; brúsenie betónu; pokovovanie; prená-
jom generátorov; triedenie odpadu a recyklovateľného mate-
riálu; zváranie; poskytovanie informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí alebo internetu. 
41 - Organizovanie školení; vyučovanie; vzdelávanie; skúša-
nie; preskúšavanie; výcvik predovšetkým v oblasti stavebníc-
tva, kovoobrábania, zámočníctva, zvárania, inštalatérstva; zvá-
račská škola; organizovanie kurzov, výcvikov; vydávanie ča-
sopisov, novín a iných periodických publikácií s výnimkou 
vydávania reklamných a náborových textov; online vydávanie 
kníh a časopisov v elektronickej forme; organizovanie a vede-
nie kongresov, konferencií, seminárov; poskytovanie informá-
cií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných 
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí ale-
bo internetu. 
42 - Projektovanie stavieb; technická príprava projektovej do-
kumentácie; projektová činnosť; projektovanie stavebných čin- 
ností a technológií; architektonické poradenstvo; urbanistické 
plánovanie; geologické expertízy; geologický prieskum; geo-
dézia; priemyselné analýzy; poradenstvo pri navrhovaní a za-
riaďovaní interiérov; expertízy a prieskumy ako inžinierske 
práce; štúdie technických projektov; interiérová a exteriérová 
výzdoba; vypracovanie stavebných výkresov; kontrola kvality; 
zememeračstvo; inštalácia počítačových systémov na projek-
tovanie a vizualizáciu v stavebníctve; projektová činnosť v in-
vestičnej výstavbe; projektovanie elektrických zariadení a roz-
vodov; stavebný vývoj; strojársky vývoj; vývoj stavebných 
technológií; vývoj stavebných prvkov a prefabrikátov; vývoj 
stavebných a strojových konštrukcií; materiálové skúšky; ka-
librácia; fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt a sta-
vebných konštrukcií; defektoskopia; technický prieskum; re-
vízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob; reví-
zie a skúšky vyhradených plynových zariadení a tlakových 
nádob na plyny; revízie a skúšky elektrických zariadení a bles- 
kozvodov; revízie a skúšky tlakových nádob; revízie a skúšky 
rozvodných plynových zariadení; revízie a skúšky zdvíhacích 
zariadení; revízie a skúšky tlakových nádob; zememeračstvo; 
inštalácia počítačových systémov; hosťovanie na počítačo-
vých web stránkach; poskytovanie informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) žltá, čierna 
(732) COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
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(111) 231821 
(151) 13.3.2012 
(156) 14.7.2021 
(180) 14.7.2031 
(210) 1185-2011 
(220) 14.7.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 7, 12, 25, 26, 35, 37 
(511) 7 - Automobilové navijaky; automobilové kompresory. 

12 - Autá, terénne vozidlá; automobilové náradie patriace do 
tejto triedy, strešné nosiče na vozidlá, automobilové príslušen-
stvo zahrnuté v tejto triede, nárazníky vozidiel, automobilové 
nárazníky, disky kolies, kolesá vozidiel, pneumatiky, motory 
vozidiel, spriahadlá pozemných vozidiel, ťažné zariadenia po-
zemných vozidiel. 
25 - Obuv, odevy, vesty, bundy, plášte, opasky, obleky, kostý- 
my, košele, kabáty, kravaty, nohavice, pančuchy, svetre, suk-
ne, šály, pulóvre, tielka, tričká, ponožky, podväzky, podprsen-
ky, rukavice, čelenky, chrániče uší, čiapky (priliehavé), cyklis-
tické oblečenie, cylindre, opasky na doklady a peniaze (súčasť 
oblečenia), palčiaky, pančuchové nohavice, podväzky, oble-
čenie z papiera, papierové klobúky (oblečenie), papuče, pele-
ríny, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv, puló-
vre, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, vlnené šály, župany, zvrch- 
níky, tričká, turbany, uniformy. 
26 - Pásky (galantérny tovar), elastické pásky na pridržanie 
rukávov, elastické šnúrky, flitre na odevy, lemovky, lemy, bor- 
dúry, obruby na odevy, monogramy na označovanie bielizne, 
nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov, prižehľovacie tex- 
tílie na opravu textilu. 
35 - Reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklam-
ných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prená-
jom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňo-
vanie reklamných textov, predvádzanie tovaru, maloobchodné 
a/alebo veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v trie-
dach 7, 12, 25 a 26 tohto zoznamu. 
37 - Autoopravovne, autoservisy (údržba, opravy a tankova-
nie), leštenie automobilov, mazanie automobilov, opravy a údrž-
ba automobilov, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, klam- 
piarstvo a inštalatérstvo, lakovanie, glazovanie, nitovanie, opra- 
va pneumatík vulkanizáciou, protektorovanie pneumatík, in-
štalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, ošetro-
vanie vozidiel protikoróznymi nátermi, umývanie automobi-
lov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá, červená, čierna, biela 
(732) DOUBLE RED STORES s. r. o., Štúrova 23, 977 01 Brezno, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 231864 
(151) 13.3.2012 
(156) 31.5.2021 
(180) 31.5.2031 
(210) 5387-2011 
(220) 31.5.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 16, 35, 41 
 
 

(511) 16 - Tlačoviny všetkých druhov; tlačiarenské výrobky, novi-
ny, časopisy, knihy, periodická a neperiodická tlač, fotografie, 
kalendáre, plagáty, letáky, drobné reklamné predmety z papie-
ra patriace do tejto triedy, katalógy; propagačné materiály pat-
riace do tejto triedy, a to samolepky pre domácnosť a na kan-
celárske účely, reklamné tlačoviny, vizitky hlavičkový papier. 
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, dip-
lomov a reklamných ocenení na všetkých druhoch nosičov; 
uverejňovanie reklamných textov; reklama; činnosť reklamnej 
agentúry. 
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť; publikačná čin-
nosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových 
textov; výchovná, vzdelávacia a zábavná činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námesie slobody 11, 811 06 Bratisla-

va, SK; 
(740) MAKARA advokátska kancelária s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 231917 
(151) 13.3.2012 
(156) 21.7.2021 
(180) 21.7.2031 
(210) 1235-2011 
(220) 21.7.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Poistky nízkeho napätia a ich príslušenstvo, poistkové lišty 

a odpojovače, prípojkové a rozpojovacie poistkové skrine, 
transformátorové rozvádzače, skrine na prípojky plynu, elek-
tromerové rozvádzače, staveniskové rozvádzače, rozvádzače 
verejného osvetlenia, závitové poistkové spodky, nožové pois-
tkové spodky, elektroinštalačný materiál (všetko uvedené ako 
elektrotechnika a elektrina). 
35 - Predvádzanie tovaru, distribúcia vzoriek, prieskum trhu, 
marketingové a obchodné informácie. 
42 - Technický prieskum, vývoj elektrických prístrojov a skríň 
(pre zákazníkov), vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) cyklámenová, sivá 
(732) HASMA, s.r.o., Hornádska 1, 053 41 Krompachy, SK; 
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK; 

 
 

(111) 232065 
(151) 13.4.2012 
(156) 26.10.2021 
(180) 26.10.2031 
(210) 5704-2011 
(220) 26.10.2011 
(442) 4.1.2012 
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(450) 4.6.2012 
 9 (511) 33 

(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) Legenda z Karpát 
(550) slovná 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232067 
(151) 13.4.2012 
(156) 26.10.2021 
(180) 26.10.2031 
(210) 5707-2011 
(220) 26.10.2011 
(442) 4.1.2012 
(450) 4.6.2012 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Hroznové vína z rôznych odrôd viniča ušľachtilého, sto-

lové víno, akostné odrodové víno, akostné značkové víno, 
akostné víno vyrobené vo vymedzených regiónoch, výberové 
odrodové víno s prívlastkom, výberové víno kabinetné, výbe-
rové víno s prívlastkom neskorý zber, výberové víno s prívlas-
tkom výber z hrozna, výberové víno s prívlastkom bobuľový 
výber, výberové víno s prívlastkom hrozienkový výber, výbe-
rové víno s prívlastkom ľadový zber, víno sýtené oxidom uhli-
čitým. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, zlatá, oranžová, červená, biela, okrová 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232068 
(151) 13.4.2012 
(156) 26.10.2021 
(180) 26.10.2031 
(210) 5708-2011 
(220) 26.10.2011 
(442) 4.1.2012 
(450) 4.6.2012 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Hroznové vína z rôznych odrôd viniča ušľachtilého, sto-

lové víno, akostné odrodové víno, akostné značkové víno, akost- 
né víno vyrobené vo vymedzených regiónoch, výberové odro-
dové víno s prívlastkom, výberové víno kabinetné, výberové 
víno s prívlastkom neskorý zber, výberové víno s prívlastkom 
výber z hrozna, výberové víno s prívlastkom bobuľový výber, 
výberové víno s prívlastkom hrozienkový výber, výberové ví-
no s prívlastkom ľadový zber, víno sýtené oxidom uhličitým. 

 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, zlatá, okrová, červená, biela, modrá 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232086 
(151) 16.4.2012 
(156) 24.5.2021 
(180) 24.5.2031 
(210) 935-2011 
(220) 24.5.2011 
(442) 4.1.2012 
(450) 4.6.2012 

 9 (511) 5, 33, 35, 40 
(511) 5 - Medicinálny alkohol; liečivé nápoje; drogy na liečebné 

účely; medovková voda na farmaceutické účely; minerálne 
vody na liečenie; prípravky na upokojenie; dietetické nápoje 
upravené na lekárske účely; sladové mliečne nápoje na lekár-
ske účely; farmaceutické, zverolekárske výrobky; dietetické 
látky prispôsobené na lekárske účely, dezinfekčné prostriedky; 
prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; destilované nápoje; 
destiláty zo sliviek, hrušiek, hrozna, jabĺk, marhúľ, ringlôt, 
broskýň, višní; čučoriedok, malín; kvas obsahujúci alkohol 
najmä zo sliviek, hrušiek, hrozna, jabĺk, marhúľ; alkohol z ry-
že; alkoholové extrakty; anízový likér; alkoholické aperitívy; 
brandy, vínovica; arak; curaçao (pomarančový likér); digestíva 
(liehoviny a likéry); džin; griotka; hruškový mušt (alkoholic-
ký); jablčné mušty (alkoholické); alkoholické koktaily; liehové 
esencie; liehové výťažky; liehoviny; likéry; horké likéry; me-
dovina; mentolový likér; alkoholické nápoje obsahujúce ovo-
cie; rum; saké; víno; vodka; alkoholické výťažky z ovocia; 
whisky. 
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s destilátmi, lie-
hovinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, mieša-
nými nápojmi, potravinami; maloobchodná a veľkoobchodná 
činnosť s kvasom a polotovarmi na výrobu alkoholických ná-
pojov; prenájom predajných automatov; zhromažďovanie roz-
ličných 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 maloobchodných predajní, veľkoobchodných 
predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektro-
nickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok 
alebo prostredníctvom telenákupu; kancelárie zaoberajúce sa 
dovozom a vývozom; reklama; on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
alebo náborových materiálov; prenájom reklamných priesto-
rov a plôch; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; marketin-
gové služby; prieskum trhu; organizovanie komerčných alebo  
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reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie oso-
by; predvádzanie tovaru; poskytovanie uvedených služieb  
a poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, 
počítačových sietí a internetu; sprostredkovanie služieb uve-
dených v triede 35 tohto zoznamu; sprostredkovanie služieb 
barov, kaviarní, reštaurácií, bufetov, jedální a závodných je-
dální; sprostredkovanie reštauračných služieb (strava); spro-
stredkovanie služieb hostincov súvisiacich s poskytovaním ná- 
pojov; sprostredkovanie služieb v oblasti poskytovania potra-
vín a nápojov; sprostredkovanie služieb rýchleho občerstve-
nia; sprostredkovanie pohostinských služieb (jedlo a nápoje); 
sprostredkovanie služieb keteringu pre jedlá a nápoje; spro-
stredkovanie služieb prípravy a dodávky jedál a nápojov na 
objednávku do domu; sprostredkovanie služieb samoobsluž-
ných reštaurácií; sprostredkovanie hotelierskych služieb; spro-
stredkovanie služieb poskytovania prechodného ubytovania; 
sprostredkovanie služieb prenájmu stoličiek, stolov, obrusov  
a sklenených výrobkov; obchodné sprostredkovanie plnenia 
alkoholu a nápojov. 
40 - Spracovanie a úprava ovocia; kvasenie ovocia; destilácia 
kvasov najmä kvasov zo sliviek, hrušiek, hrozna, jabĺk, mar-
húľ; konzervovanie potravín a nápojov; lisovanie ovocia; mle-
tie; úprava vody. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Fruit Distillery Cooperation s.r.o., Štrková ul. 1413, 946 32 

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

 
 

(111) 232135 
(151) 16.4.2012 
(156) 4.11.2021 
(180) 4.11.2031 
(210) 1856-2011 
(220) 4.11.2011 
(442) 4.1.2012 
(450) 4.6.2012 

 9 (511) 30 
(511) 30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čokoládové a ne- 

čokoládové cukrovinky, oblátky, napolitánky, keksy, trvanlivé 
čokoládové a nečokoládové pečivo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) DRU a. s., Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen, SK; 

 
 

(111) 232170 
(151) 20.4.2012 
(156) 26.10.2021 
(180) 26.10.2031 
(210) 5705-2011 
(220) 26.10.2011 
 

(442) 4.1.2012 
(450) 4.6.2012 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Brandy, vínovica. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232350 
(151) 15.5.2012 
(156) 16.8.2021 
(180) 16.8.2031 
(210) 1352-2011 
(220) 16.8.2011 
(442) 3.2.2012 
(450) 3.7.2012 

 9 (511) 3, 5 
(511) 3 - Kozmetické výrobky. 

5 - Masti na liečebné účely, dezinfekčné prípravky, repelenty 
proti hmyzu. 

(540) Indulona - Zdravie a krása vo vašich rukách 
(550) slovná 
(732) Sarantis Slovakia s.r.o., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232508 
(151) 12.6.2012 
(156) 2.8.2021 
(180) 2.8.2031 
(210) 1287-2011 
(220) 2.8.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Dátové komunikačné siete; elektronická požiarna signali-

zácia; elektronická zabezpečovacia technika; informačné, me-
racie, monitorovacie a riadiace systémy; kamerové systémy; 
meracie a regulačné systémy tepla, osvetlenia, klimatizácie  
a ventilácie; počítačový softvér; elektronické alebo elektrické 
prístupové a dochádzkové systémové zariadenia; telekomuni-
kačné siete a telekomunikačná technika. 
37 - Inštalácie, opravy a údržba elektrických zariadení dodáva-
teľským spôsobom; inštalácia a opravy kancelárskej a repro-
dukčnej techniky; inštalácia a opravy výrobkov a zariadení 
spotrebnej elektroniky; inštalácia a opravy meracej a regulač-
nej techniky; elektroinštalatérske služby; inštalácia a opravy 
telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikač-
nej siete; inštalácia a opravy telekomunikačných zariadení pri-
pojených k jednotnej telekomunikačnej sieti; inštalácia, oprava 
a údržba elektrických a elektronických zariadení. 
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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) 232670 
(151) 11.7.2012 
(156) 9.12.2021 
(180) 9.12.2031 
(210) 2095-2011 
(220) 9.12.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 

 9 (511) 5, 29, 30 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na sexuálnu stimuláciu a stimulá-

ciu erekcie u mužov v rámci tejto triedy. 
29 - Výživové doplnky obsahujúce mäso, ryby, nie na lekár-
ske účely, diétne doplnky stravy obsahujúce mäso, ryby; po-
traviny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby, hydina a zverina, 
mäsové výťažky, ovocie a zelenina konzervované, sušené a za- 
várané, džemy, vajcia, mlieko a mliečne tovary s výnimkou 
olivového oleja, jedlých olejov a tukov, všetko v rámci tejto 
triedy. 
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy obsahujúce látky 
rastlinného pôvodu; výživové doplnky a potraviny na zvláštnu 
výživu obsahujúce látky rastlinného pôvodu, bylinné doplnky 
stravy nie na lekárske účely, všetko v rámci tejto triedy. 

(540) CLAVIN - diabolská erekcia 
(550) slovná 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, CY; 

 
 

(111) 232752 
(151) 12.7.2012 
(156) 12.8.2021 
(180) 12.8.2031 
(210) 1340-2011 
(220) 12.8.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 

 9 (511) 3, 5, 30, 32, 35, 39 
(511) 3 - Mydlá, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vo-

dičky, prípravky na čistenie zubov. 
5 - Doplnky výživy na lekárske použitie určené na budovanie 
svalov, na chudnutie, na podporu potencie; vitamínové prí-
pravky; tablety (kofeín, magnézium, propolis) na lekárske po-
užitie; veľké švédske kvapky na lekárske použitie; propolisové 
liehové kvapky na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky; 
prípravky na odpudzovanie hmyzu. 
30 - Čaje. 
32 - Minerálne vody a nealkoholické nápoje (energetické ná-
poje). 
35 - Obchodná činnosť (veľkoobchod-maloobchod, export-
import) s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 30 a 32. 
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená 
(732) NATURLAND, s.r.o., Hradná 3, 945 01 Komárno, SK; 

 
 

(111) 233000 
(151) 14.8.2012 
(156) 2.1.2022 
(180) 2.1.2032 
(210) 3-2012 
(220) 2.1.2012 
(442) 3.5.2012 
(450) 2.10.2012 

 10 (511) 44 
(511) 44 - Kadernícke služby; salóny krásy. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, čierna 
(732) Frisör Klier, s.r.o., DANUBIA CENTRUM Panónska cesta 16, 

851 01 Bratislava, SK; 
(740) Kajabová Michaela, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 233021 
(151) 14.8.2012 
(156) 16.1.2022 
(180) 16.1.2032 
(210) 58-2012 
(220) 16.1.2012 
(442) 3.5.2012 
(450) 2.10.2012 

 10 (511) 3, 5, 29, 30 
(511) 3 - Parfuméria, vonné oleje, kozmetika a prostriedky na ošet-

rovanie pokožky vo forme masti, krému, gélu, spreja, pien, ple- 
ťových emulzií, pleťových mliek, pleťových vôd, opaľovacích 
krémov, opaľovacieho mlieka, oleja, olejových kúpeľov, spr-
chových gélov, pevných a tekutých mydiel, vôd po holení, 
kozmetické prípravky, telové šampóny, prostriedky na ošetro-
vanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, vlasové vody, 
šampóny, kondicionéry, tužidlá na vlasy, pomády na vlasy, 
peny na vlasy, vlasové gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vla- 
sové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, prostriedky 
na umývanie a ošetrovanie rúk, vlasov a vlasovej pokožky, 
masážne prostriedky, regeneračné prostriedky, masážne a re-
generačné krémy, masážne a regeneračné emulzie, masážne  
a regeneračné gély, prostriedky ústnej hygieny, ústne vody, zub- 
né pasty, zubné gély, hygienické toaletné prípravky. 
5 - Adjuvanciá na lekárske účely, antibakteriálne, dezinfekčné 
prípravky, prostriedky proti bolesti hlavy, liečivé byliny, de-
zinfekčné prípravky na hygienické účely, dietetické potraviny 
upravené na lekárske účely, doplnky výživy na lekárske účely, 
drogy na liečebné účely, glukóza na lekárske účely, liečivé ko-
rene, liečivé prípravky na zuby, liečivé cukríky a liečivé pas-
tilky, liečivé rastliny, mentol, pastilky na farmaceutické účely, 
potrava na farmaceutické účely, dietetické potraviny prispôso-
bené na lekárske účely, prípravky slúžiace na starostlivosť  
o ústnu dutinu (na lekárske účely), dietetické doplnky, diete-
tické doplnky stravy. 
29 - Doplnky výživové nie na lekárske účely (nezahrnuté  
v iných triedach), doplnky stravy nie na lekárske účely (neza-
hrnuté v iných triedach), džemy, jedlé oleje a tuky, konzervo-
vané ovocie, ovocná dreň, ovocné rôsoly, konzervovaná zele-
nina. 
30 - Bonbóny, konzervované záhradné bylinky (korenie), cu-
kor, cukrovinky, mentolové cukríky, pastilky (cukríky), potra- 
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vinové doplnky nie na lekárske účely (nezahrnuté v iných trie-
dach) a doplnky stravy nie na lekárske účely (nezahrnuté  
v iných triedach), prírodné sladidlá, výživové doplnky a potra-
viny pre zvláštnu výživu obsahujúce látky rastlinného pôvodu 
nie na lekárske a nie na dietetické účely (nezahrnuté v iných 
triedach), žuvačky nie na lekárske použitie. 

(540) NadraIN 
(550) slovná 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 234654 
(151) 15.5.2013 
(156) 21.9.2021 
(180) 21.9.2031 
(210) 5606-2011 
(220) 21.9.2011 
(442) 4.2.2013 
(450) 2.7.2013 

 9 (511) 35, 38, 42 
(511) 35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 

sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; public relations; 
prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospek- 
ty, tlačoviny, vzorky); profesionálne obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové pora-
denstvo; personálne poradenstvo; odborné obchodné poraden-
stvo; poradenstvo pri vedení podnikov; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; poradenstvo v obchodnej činnosti; analýzy 
nákupných a veľkoobchodných cien; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných 
priestorov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; prieskum trhu; zásobovanie služby pre tretie 
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom 
reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; uve-
rejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov. 
38 - Poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; 
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; po-
skytovanie prístupu do databáz; prenájom prístupového času 
do svetových počítačových sietí; prenos faxom. 
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; po-
skytovanie internetových vyhľadávačov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) ŠPIRKOVÁ rod. Makarová Marianna, Mgr., Ostravská 14, 

040 11 Košice, SK; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 234742 
(151) 16.5.2013 
(156) 8.7.2021 
(180) 8.7.2031 
(210) 1152-2011 
(220) 8.7.2011 
(442) 4.2.2013 
(450) 2.7.2013 

 9 (511) 16, 35, 37, 42 
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, 

brožúry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických materiálov 
(na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotogra-
fie, galvanotypy (polygrafia), grafické zobrazenie, grafiky, chro- 
 

 molitografy (polygrafia), kalendáre, kartón, lepenka, papiero-
vé kávové filtre, papierové knihy, lepenkové alebo papierové 
škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové 
platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely 
a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický 
tovar), obaly (papierenský tovar), obrazy, papiernický tovar, 
periodické a neperiodické publikácie, plagáty, polygrafické 
písmo, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo 
z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, 
grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umeloh-
motné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo z plastických 
materiálov. 
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji 
tovarov a služieb, poradenstvo a manažment pre podniky, de-
korácia a aranžovanie výkladov, obchodný manažment, spro-
stredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, organizova-
nie výstav na reklamné a obchodné účely, rozširovanie re-
klamných oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie reklam- 
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzor-
ky), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie 
a aktualizovanie reklamných materiálov, distribúcia vzoriek, 
obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklam-
ných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie 
reklamných alebo náborových textov, 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), spracovanie textov, ponuka, 
sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, 
marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, 
overovanie obchodných transakcií, zabezpečovanie obchod-
ných transakcií (pre tretie osoby), reklamná a inzertná činnosť 
prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, 
poskytovanie informácií a iných informačných produktov re-
klamného charakteru, prenájom reklamných informačných  
a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťa- 
hoch, služby riadenia ľudských zdrojov, vzťahy s verejnosťou 
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločen-
ským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie úda-
jov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach, obchodné sprostredkovanie služieb uvede-
ných v triedach 35, 37 a 42. 
37 - Exteriérové a interiérové maľovanie a natieranie, vykoná-
vanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych 
stavieb, prípravné a pomocné stavebné práce, čistenie, čistenie 
exteriérov a interiérov, čistenie komínov, prenájom čistiacich 
strojov, inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných za-
riadení, informácie o opravách, izolovanie proti vlhkosti, izo-
lovanie stavieb, odborné poradenstvo týkajúce sa montáže 
plastových a drevených okien a dverí, stavebných prác a za-
tepľovania budov, klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia, čis-
tenie a údržba kotlov, montáž kuchynských zariadení, montáž 
a opravy vzduchotechnických zariadení, montáž a opravy kli-
matizačných zariadení, montáž a opravy vykurovacích zaria-
dení, montáž, inštalácia a opravy okien, dverí a iných staveb-
ných prvkov, montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy pod-
láh a parkiet, realizácia fasád so zateplením a bez zateplenia, 
montovanie lešení, murárstvo, údržba nábytku, montáž a opra- 
vy pecí, pokrývačské práce na strechách, inštalácia a opravy 
požiarnych hlásičov a poplašných systémov proti vlámaniu, 
stavebné informácie, dozor nad stavbami, demolácia budov, 
tapetovanie, montovanie a opravy telefónov, opravy stolár-
skych umeleckých výrobkov, utesňovanie stavieb a budov, in-
štalácia a opravy výťahov. 
42 - Architektonické poradenstvo, interiérová výzdoba, projek-
tovanie stavieb, grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný di-
zajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné technické 
poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, prie-
myselný dizajn, štúdie technických projektov, projektová čin-
nosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre 
zákazníkov), vypracovanie stavebných výkresov, zememerač-
stvo, dizajn a navrhovanie nábytku a bytového zariadenia. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, biela 
(732) Homola Ivan, Partizánska 140 B, 976 11 Selce, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(111) 235672 
(151) 12.9.2013 
(156) 14.11.2021 
(180) 14.11.2031 
(210) 1906-2011 
(220) 14.11.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 4.11.2013 

 10 (511) 31, 35 
(511) 31 - Jedlé predmety pre zvieratá; nápoje pre zvieratá; živé 

zvieratá; vločkové, granulované a tabletkové krmivo pre akvá-
riové a domáce zvieratá; živé kvety na ozdobu; krmivo pre 
zvieratá z obilnín v tvare tyčiniek a v iných tvaroch; kŕmne 
obilniny pre zvieratá; jedlé žuvacie predmety pre zvieratá, 
hlavne tyčinky, pásky, kostičky, uzly, gule, topánky, činky; 
suché krmivá pre zvieratá; konzervované krmivá pre zvieratá; 
maškrty pre zvieratá, hlavne sucháre a keksy; olejové výlisky; 
podstielky pre zvieratá. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v trie-
de 31; sprostredkovanie obchodu s tovarmi v triede 31; re-
klamná inzercia v tlači, v rozhlasových a televíznych spotoch, 
v sieti internet; aktualizovanie reklamných materiálov; propa-
gačná a marketingové činnosť; obchodný manažment; ob-
chodná administratíva; kancelárske práce. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, modrá 
(732) TOPVET, spol. s r.o., Novozámocká 678/185, 949 05 Nitra, SK; 
(740) Gulyášová Eva, Mgr., Dunajská Streda, SK; 
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Prevody a prechody práv na ochranné známky 
 
 

(111) 158326 
(210) 41444 
(732) DDP Specialty Electronic Materials US, INC., 974 Centre 

Road, Wilmington, DE 19808, US; 
(770) The Dow Chemical Company, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, Midland, Michigan, US; 
(580) 16.6.2021 

 
 

(111) 158326 
(210) 41444 
(732) Nutrition & Biosciences USA 1, LLC, 3490 Winton Place, 

Rochester, NY 14623, US; 
(770) DDP Specialty Electronic Materials US, LLC, 974 Centre 

Road, Wilmington, DE 19808, US; 
(580) 16.6.2021 

 
 

(111) 171873 
(210) 57926 
(732) FL Europe Holdings, Inc., 330 West 34th Street, New York, 

NY 10001, US; 
(770) Foot Locker Retail, Inc., 112 West 34th Street, New York, 

New York 10120, US; 
(580) 28.6.2021 

 
 

(111) 174644 
(210) 64196 
(732) IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL LIMITED, Sim-

monscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dub-
lin 4, IE; 

(770) Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, Simmons-
court Road, Ballsbridge, Dublin 4, IE; 

(580) 18.6.2021 
 
 

(111) 186217 
(210) 558-97 
(732) TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRIKALARI ANONIM 

SIRKETI, Icmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi 
No:44A, 34947 Tuzla, İstanbul, TR; 

(770) Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret A. S., İçmeler Mah. D-100 
Karayolu Caddesi No:44/A, 34947 Tuzla İstanbul, TR; 

(580) 22.6.2021 
 
 

(111) 189645 
(210) 2200-93 
(732) TRU Kids Inc., 530 Fifth Avenue, 25th Floor, New York, 

NY 10036, US; 
(770) Geoffrey, LLC., One Geoffrey Way, Wayne, New Jersey 

07470, US; 
(580) 15.6.2021 

 
 

(111) 190943 
(210) 2098-98 
(732) TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRIKALARI ANONIM 

SIRKETI, Icmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi 
No:44A, 34947 Tuzla, İstanbul, TR; 

(770) Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret A.S., Icmeler Mah. D-100 
Karayolu Caddesi No:44/A, 34947 Istanbul, Tuzla, TR; 

(580) 22.6.2021 
 
 
 

(111) 201350 
(210) 2390-2001 
(732) FAMILY SERVICE DEVELOPPEMENTS Société par ac-

tions simplifiée, 1-3 Boulevard Charles de Gaulle, 92700 
Colombes, FR; 

(770) PROSAM, spol. s r.o., Slowackého 1/a, 821 04 Bratislava, 
SK; 

(580) 20.6.2021 
 
 

(111) 203101 
(210) 295-2002 
(732) IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL LIMITED, Sim-

monscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dub-
lin 4, IE; 

(770) IRISH DISTILLERS LIMITED, Simmonscourt House, Sim-
monscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IE; 

(580) 18.6.2021 
 
 

(111) 211428 
(210) 5508-2005 
(732) TIMEFIN s.r.o., Banšelova 2, 821 04 Bratislava, SK; 
(770) Horváth Roman, Janka Alexyho 1863/1, 841 01 Bratislava, 

SK; 
(580) 28.6.2021 

 
 

(111) 213741 
(210) 3121-2004 
(732) Snyder's-Lance, Inc., 13515 Ballantyne Corporate Place, 

Charlotte, North Carolina 28277, US; 
(770) S-L Snacks National, LLC, 13515 Ballantyne Corporate 

Place, Charlotte, North Carolina 28277, US; 
(580) 22.6.2021 

 
 

(111) 215016 
(210) 1761-2005 
(732) NEO ART spol. s r.o., Niťová 4, 821 08 Bratislava, SK; 

Radičová Eva, PhDr., Brezová 15/C, 900 25 Chorvátsky Grob, 
SK; Vykysalý Roman, Angyalova 496/42, 967 01 Kremni-
ca, SK; 

(770) NEO ART spol. s r.o., Niťová 4, 821 08 Bratislava, SK; 
Radičová Iveta, prof. PhDr., PhD., Sv. Cyrila a Metoda 11, 
900 29 Nová Dedinka, SK; Vykysalý Roman, Angyalova 
496/42, 967 01 Kremnica, SK; 

(580) 21.6.2021 
 
 

(111) 215016 
(210) 1761-2005 
(732) NEO ART spol. s r.o., Niťová 4, 821 08 Bratislava, SK; Ra-

dičová Eva, PhDr., Brezová 15/C, 900 25 Chorvátsky Grob, 
SK; Vykysalá Tamara, Angyalova 469/91, 967 01 Kremni-
ca, SK; 

(770) NEO ART spol. s r.o., Niťová 4, 821 08 Bratislava, SK; Ra-
dičová Eva, PhDr., Brezová 15/C, 900 25 Chorvátsky Grob, 
SK; Vykysalý Roman, Angyalova 496/42, 967 01 Kremnica, 
SK; 

(580) 21.6.2021 
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(111) 223922 
(210) 659-2008 
(732) WAGON SERVICE s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, 

SK; 
(770) WAGON SERVICE travel s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bra-

tislava, SK; 
(580) 24.6.2021 

 
 

(111) 231494 
(210) 1048-2011 
(732) OUR MEDIA SR a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Brati-

slava, SK; 
(770) PEREX, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, SK; 
(580) 28.6.2021 

 
 

(111) 231898 
(210) 729-2011 
(732) CLEMATIS 2 s.r.o., Perlová 1, 040 01 Košice, SK; 
(770) MACAO SLOVAKIA s.r.o., Perlová 1, 040 01 Košice , SK; 
(580) 24.6.2021 

 
 

(111) 234677 
(210) 1541-2012 
(732) Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7 - Hole-

šovice, CZ; 
(770) L. S. Investments Limited, Akropolis 59-61, 3rd floor, Flat/-

office 301, Strovolos, Nikózia, CY; 
(580) 24.6.2021 

 
 

(111) 241257 
(210) 5258-2015 
(732) sVAMIBUS s.r.o., Sliezska 9, 831 03 Bratislava, SK; 
(770) BEKAPE, a.s., Fraňa Kráľa 1/B, 902 01 Pezinok, SK; 
(580) 22.6.2021 

 
 

(111) 246248 
(210) 867-2017 
(732) Inspiral s. r. o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, SK; 
(770) ELVI s.r.o., Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 21.6.2021 

 
 

(111) 247058 
(210) 2047-2017 
(732) EKOTIPS a.s., Záhradná 974, 900 51 Zohor, SK; 
(770) BGS Trade, spol. s r.o., Lombardíniho 22A, 831 03 Brati-

slava, SK; 
(580) 23.6.2021 

 
 

(111) 247059 
(210) 2051-2017 
(732) EKOTIPS a.s., Záhradná 974, 900 51 Zohor, SK; 
(770) BGS Trade, spol. s r.o., Lombardíniho 22A, 831 03 Brati-

slava, SK; 
(580) 23.6.2021 

 
 

(111) 247060 
(210) 2053-2017 
(732) EKOTIPS a.s., Záhradná 974, 900 51 Zohor, SK; 
(770) BGS Trade, spol. s r.o., Lombardíniho 22A, 831 03 Brati-

slava, SK; 
(580) 23.6.2021 

 
 

(111) 247061 
(210) 2055-2017 
(732) EKOTIPS a.s., Záhradná 974, 900 51 Zohor, SK; 
(770) BGS Trade, spol. s r.o., Lombardíniho 22A, 831 03 Brati-

slava, SK; 
(580) 23.6.2021 

 
 

(111) 248759 
(210) 1310-2018 
(732) Inspiral s. r. o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, SK; 
(770) ELVI s.r.o., Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 21.6.2021 

 
 

(111) 248768 
(210) 1327-2018 
(732) Inspiral s. r. o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, SK; 
(770) ELVI s.r.o., Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 21.6.2021 

 
 

(111) 248829 
(210) 1338-2018 
(732) PETS FACTORY s. r. o., Záhradnícka 2166/7, 903 01 Se-

nec, SK; 
(770) GILTRADE s.r.o., Kráľová pri Senci 480, 900 50 Kráľová 

pri Senci, SK; 
(580) 25.6.2021 

 
 

(111) 248836 
(210) 1370-2018 
(732) PETS FACTORY s. r. o., Záhradnícka 2166/7, 903 01 Se-

nec, SK; 
(770) GILTRADE s.r.o., Kráľová pri Senci 480, 900 50 Kráľová 

pri Senci, SK; 
(580) 25.6.2021 

 
 

(111) 248905 
(210) 2354-2017 
(732) CLEMATIS 2 s.r.o., Perlová 1, 040 01 Košice, SK; 
(770) MACAO SLOVAKIA s.r.o., Perlová 1, 040 01 Košice, SK; 
(580) 24.6.2021 

 
 

(111) 250153 
(210) 135-2019 
(732) Inspiral s. r. o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, SK; 
(770) ELVI s.r.o., Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 21.6.2021 

 
 

(111) 251372 
(210) 1255-2019 
(732) Inspiral s. r. o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, SK; 
(770) ELVI s.r.o., Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 21.6.2021 

 
 

(111) 252170 
(210) 2389-2019 
(732) PROVIDUS Trans Division 21, s. r. o., Gorkého 10, 811 01 

Bratislava, SK; 
(770) KOVOMONT BM s.r.o., Tomášikova 23/C, 821 01 Brati-

slava, SK; 
(580) 25.6.2021 
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(111) 252277 
(210) 2595-2019 
(732) Inspiral s. r. o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, SK; 
(770) ELVI s.r.o., Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 21.6.2021 

 
 

(111) 252278 
(210) 2596-2019 
(732) Inspiral s. r. o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, SK; 
(770) ELVI s.r.o., Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 21.6.2021 

 
 

(111) 252580 
(210) 2406-2019 
(732) PROVIDUS Trans Division 21, s. r. o., Gorkého 10, 811 01 

Bratislava, SK; 
(770) KOVOMONT BM s.r.o., Tomášikova 23/C, 821 01 Brati-

slava, SK; 
(580) 25.6.2021 

 
 

(111) 253374 
(210) 1116-2019 
(732) Pastorek Maroš, Orechová 1121/8, 947 03 Hurbanovo, SK; 
(770) FLÓRA OBAL TEAM s.r.o., Gorkého 3, 822 01 Bratisla-

va, SK; 
(580) 22.6.2021 

 
 

(111) 253669 
(210) 2590-2019 
(732) Inspiral s. r. o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, SK; 
(770) ELVI s.r.o., Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 21.6.2021 

 
 

(111) 254100 
(210) 1499-2020 
(732) Inspiral s. r. o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, SK; 
(770) ELVI s.r.o., Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(580) 18.6.2021 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 158326 
(210) 41444 
(732) DDP Specialty Electronic Materials US, LLC, 974 Centre 

Road, Wilmington, DE 19808, US; 
(580) 16.6.2021 

 
 

(111) 176881 
(210) 691-93 
(732) Regotrans, spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, SK; 
(580) 21.6.2021 

 
 

(111) 185234 
(210) 2680-96 
(732) Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, 1-10-30, Kaigan, Mina-

to-ku, Tokyo, 105-8660, JP; 
(580) 18.6.2021 

 
 

(111) 186773 
(210) 515-97 
(732) Navistar, Inc., 2701 Navistar Drive, Lisle, IL 60532, US; 
(580) 15.6.2021 

 
 

(111) 201089 
(210) 2257-2001 
(732) Staněk Jaroslav, Ing., Lesní 279, 252 02 Jíloviště, CZ; 
(580) 14.6.2021 

 
 

(111) 227251 
(210) 1134-2009 
(732) ERPOS, spol. s r.o., Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 

Žilina, SK; 
(580) 18.6.2021 

 
 

(111) 231303 
(210) 893-2011 
(732) COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, 

SK; 
(580) 23.6.2021 

 
 

(111) 231387 
(210) 974-2011 
(732) CORWIN SK a.s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bra-

tislava, SK; 
(580) 16.6.2021 

 
 

(111) 231522 
(210) 5386-2011 
(732) Motor Media CS s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bra-

tislava, SK; 
(580) 15.6.2021 

 
 

(111) 231809 
(210) 865-2011 
(732) COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, 

SK; 
(580) 23.6.2021 

 
 

(111) 231821 
(210) 1185-2011 
(732) DOUBLE RED STORES s. r. o., Štúrova 23, 977 01 Brez-

no, SK; 
(580) 16.6.2021 

 
 

(111) 236327 
(210) 962-2013 
(732) CORWIN SK a.s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 

Bratislava, SK; 
(580) 16.6.2021 

 
 

(111) 239562 
(210) 1638-2014 
(732) CORWIN SK a.s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 

Bratislava, SK; 
(580) 16.6.2021 

 
 

(111) 239563 
(210) 1639-2014 
(732) CORWIN SK a.s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 

Bratislava, SK; 
(580) 16.6.2021 

 
 

(111) 239566 
(210) 1714-2014 
(732) CORWIN SK a.s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 

Bratislava, SK; 
(580) 16.6.2021 

 
 

(111) 243990 
(210) 5142-2016 
(732) Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohuni-

ce 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SK; 
(580) 21.6.2021 

 
 

(111) 244426 
(210) 1336-2016 
(732) CORWIN SK a.s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 

Bratislava, SK; 
(580) 16.6.2021 

 
 

(111) 247156 
(210) 1064-2017 
(732) EAGLELINE LIMITED, The Victoria Centre, Unit 2, Lo-

wer Ground Floor, Valletta Road, MST 9012 Mosta, MT; 
(580) 17.6.2021 

 
 

(111) 247157 
(210) 1202-2017 
(732) EAGLELINE LIMITED, The Victoria Centre, Unit 2, Lo-

wer Ground Floor, Valletta Road, MST 9012 Mosta, MT; 
(580) 17.6.2021 
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(111) 247158 
(210) 1203-2017 
(732) EAGLELINE LIMITED, The Victoria Centre, Unit 2, Lo-

wer Ground Floor, Valletta Road, MST 9012 Mosta, MT; 
(580) 17.6.2021 

 
 

(111) 250568 
(210) 524-2019 
(732) Immocap Mill I s. r. o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratisla-

va, SK; 
(580) 22.6.2021 

 
 

(111) 250759 
(210) 851-2019 
(732) Eagleline Limited, The Victoria Centre, Unit 2, Lower 

Ground Floor, Valletta Road, MST 9012 Mosta, MT; 
(580) 17.6.2021 

 
 

(111) 250792 
(210) 826-2019 
(732) Eagleline Limited, The Victoria Centre, Unit 2, Lower 

Ground Floor, Valletta Road, MST 9012 Mosta, MT; 
(580) 17.6.2021 

 
 

(111) 250793 
(210) 827-2019 
(732) Eagleline Limited, The Victoria Centre, Unit 2, Lower 

Ground Floor, Valletta Road, MST 9012 Mosta, MT; 
(580) 17.6.2021 

 
 

(111) 251019 
(210) 842-2019 
(732) Eagleline Limited, The Victoria Centre, Unit 2, Lower 

Ground Floor, Valletta Road, MST 9012 Mosta, MT; 
(580) 17.6.2021 

 
 

(111) 251020 
(210) 848-2019 
(732) Eagleline Limited, The Victoria Centre, Unit 2, Lower 

Ground Floor, Valletta Road, MST 9012 Mosta, MT; 
(580) 17.6.2021 

 
 

(111) 251021 
(210) 849-2019 
(732) Eagleline Limited, The Victoria Centre, Unit 2, Lower 

Ground Floor, Valletta Road, MST 9012 Mosta, MT; 
(580) 17.6.2021 

 
 

(111) 252471 
(210) 2594-2019 
(732) Eagleline Limited, The Victoria Centre, Unit 2, Lower 

Ground Floor, Valletta Road, MST 9012 Mosta, MT; 
(580) 17.6.2021 

 
 

(111) 254721 
(210) 2336-2020 
(732) youNique s.r.o., Nábrežná 1898/3A, 900 26 Slovenský Grob, 

SK; 
(580) 18.6.2021 
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Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 
 
 

(111) 253924 
(210) 1274-2020 
(732) SILCO Česká republika s.r.o., Stránského 421/11, 616 00 

Brno, CZ; 
(791) SILCO Slovenská republika s.r.o., Kolónia 645, 930 37 

Lehnice, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 26.1.2021 
(580) 25.6.2021 

 
 

(111) 253925 
(210) 1277-2020 
(732) SILCO Česká republika s.r.o., Stránského 421/11, 616 00 

Brno, CZ; 
(791) SILCO Slovenská republika s.r.o., Kolónia 645, 930 37 

Lehnice, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 26.1.2021 
(580) 25.6.2021 

 
 

(111) 253926 
(210) 1281-2020 
(732) SILCO Česká republika s.r.o., Stránského 421/11, 616 00 

Brno, CZ; 
(791) SILCO Slovenská republika s.r.o., Kolónia 645, 930 37 

Lehnice, SK; 
(793) Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 26.1.2021 
(580) 25.6.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(210) 523-2021 
(220) 24.2.2021 
(800) 1 598 516, 24.2.2021 

 
 

(111) 150858 
(210) 1876 
(220) 27.11.1951 
(800) 1 596 602, 22.2.2021 

 
 

(111) 238871 
(210) 2279-2013 
(220) 5.12.2013 
(800) 1 597 260, 16.2.2021 

 
 
 

(111) 255413 
(210) 2454-2020 
(220) 30.10.2020 
(800) 1 594 143, 30.10.2020 

 
 

(111) 255414 
(210) 2577-2020 
(220) 11.11.2020 
(800) 1 596 114, 16.11.2020 

 
 

(111) 255415 
(210) 1932-2020 
(220) 7.9.2020 
(800) 1 596 527, 29.1.2021 

 
 

 
 
 
 

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok 
 
 
(210) 
 
779-2021 
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Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
  93874 24.11.2020 
  95224 06.11.2020 
  95225 06.11.2020 
  95226 06.11.2020 
  95228 06.11.2020 
  97147 24.11.2020 
110271 29.11.2020 
110286 24.11.2020 
154490 25.11.2020 
154552 30.11.2020 
160109 16.11.2020 
160221 16.11.2020 
160286 16.11.2020 
160291 17.11.2020 
160315 16.11.2020 
161223 03.11.2020 
164596 03.11.2020 
164886 26.11.2020 
169026 02.11.2020 
169027 13.11.2020 
169165 30.11.2020 
169166 30.11.2020 
169167 30.11.2020 
169174 26.11.2020 
169175 26.11.2020 
169411 19.11.2020 
169421 27.11.2020 
169496 05.11.2020 
169747 29.11.2020 
169785 22.11.2020 
169842 01.11.2020 
169844 13.11.2020 
169911 07.11.2020 
169925 05.11.2020 
170237 19.11.2020 

170238 19.11.2020 
170268 14.11.2020 
170269 14.11.2020 
170954 23.11.2020 
171079 29.11.2020 
171531 19.11.2020 
171708 07.11.2020 
171711 09.11.2020 
171712 09.11.2020 
171713 09.11.2020 
195114 30.11.2020 
197825 07.11.2020 
197829 08.11.2020 
197831 08.11.2020 
197843 09.11.2020 
198175 06.11.2020 
198176 06.11.2020 
198178 08.11.2020 
198183 10.11.2020 
198194 14.11.2020 
198195 14.11.2020 
198196 14.11.2020 
198197 14.11.2020 
198198 14.11.2020 
198199 14.11.2020 
198213 17.11.2020 
198216 17.11.2020 
198217 17.11.2020 
198230 22.11.2020 
198231 22.11.2020 
198233 22.11.2020 
198313 22.11.2020 
198316 22.11.2020 
198330 29.11.2020 
198452 23.11.2020 

198454 24.11.2020 
198459 27.11.2020 
198619 22.11.2020 
198622 23.11.2020 
198624 23.11.2020 
198818 30.11.2020 
198823 30.11.2020 
198824 30.11.2020 
198825 30.11.2020 
198846 15.11.2020 
198847 15.11.2020 
198848 16.11.2020 
198976 30.11.2020 
199000 08.11.2020 
199026 17.11.2020 
199297 29.11.2020 
199298 29.11.2020 
199661 27.11.2020 
199662 29.11.2020 
199780 17.11.2020 
199953 27.11.2020 
200281 27.11.2020 
203503 30.11.2020 
204213 30.11.2020 
204216 30.11.2020 
204539 30.11.2020 
204552 30.11.2020 
210043 03.11.2020 
220320 03.11.2020 
220738 15.11.2020 
229833 03.11.2020 
229834 03.11.2020 
229835 04.11.2020 
229982 01.11.2020 
229983 02.11.2020 

229984 02.11.2020 
229986 04.11.2020 
229987 04.11.2020 
229989 05.11.2020 
229991 08.11.2020 
229994 08.11.2020 
229996 11.11.2020 
229997 11.11.2020 
230166 04.11.2020 
230167 08.11.2020 
230168 08.11.2020 
230169 11.11.2020 
230170 11.11.2020 
230171 11.11.2020 
230301 10.11.2020 
230446 02.11.2020 
230448 08.11.2020 
230449 09.11.2020 
230451 09.11.2020 
230452 09.11.2020 
230453 09.11.2020 
230456 10.11.2020 
230457 10.11.2020 
230458 10.11.2020 
230459 12.11.2020 
230512 02.11.2020 
230513 02.11.2020 
230597 11.11.2020 
230679 02.11.2020 
230680 02.11.2020 
230681 08.11.2020 
230682 10.11.2020 
230683 12.11.2020 
230684 12.11.2020 
231192 11.11.2020 

 
 
 
 
 
 

Ochranné známky vyhlásené za neplatné 
 
 

(111) 237609 
(210) 2289-2013 
(220) 6.12.2013 
(580) 29.6.2021 

 
 

(111) 249808 
(210) 2108-2018 
(220) 26.9.2018 
(580) 29.6.2021 
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Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 199585 
(210) 685-2001 

 7 (511) 35, 36 
(511) 35 - Účtovné služby, služby účtovného auditu a obchodného 

auditu, obchodné konzultačné služby; daňové poradenstvo, 
plánovanie daní, príprava a vyhotovenie daňového priznania, 
nábory zamestnancov a personálny manažment. 
36 - Finančný manažment, finančné poradenstvo; finančné 
plánovanie pre jednotlivca a spoločnosti; plánovanie investí-
cií a dôchodkov; služby v oblasti núteného, konkurzného  
a likvidačného správcovstva a platobnej neschopnosti; služ-
by oceňovania a odhadov; služby v oblasti fúzií a akvizícií. 

(580) 16.6.2021 
 
 

(111) 255298 
(210) 223-2021 

 11 (511) 5, 39, 44 
(511) 5 - Zubné abrazíva; akonitín; lepidlá na zubné protézy; prí-

pravky na čistenie vzduchu; bielkovinové potraviny na le-
kárske použitie; bielkovinové prípravky na lekárske použitie; 
alkoholy na lekárske použitie; aldehydy na farmaceutické 
použitie; zliatiny drahých kovov pre zubné lekárstvo; zubné 
amalgámy; škrob na diétne alebo farmaceutické použitie; 
anestetiká; kôprová esencia na lekárske použitie; náplasti; 
angosturová kôra na lekárske použitie; prípravky na ničenie 
škodlivých živočíchov; čaj proti astme; masti proti omrzli-
nám na farmaceutické použitie; prípravky proti hemoroi-
dom; prípravky na ničenie suchej hniloby; prípravky proti 
moliam; protiparazitické prípravky; antiseptické prípravky; 
antiseptická vata; antidiuretiká (lieky na znižovanie tvorby 
moču); tyčinky na liečbu bradavíc; aseptická vlna; lepkavé 
pásky na chytanie múch; živné pôdy pre bakteriologické kul-
túry; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske 
použitie; bakteriálne jedy; bakteriálne prípravky na lekárske 
a zverolekárske použitie; náplasti na kurie oká; prípravky do 
kúpeľa na lekárske použitie; soli do minerálnych kúpeľov; 
prípravky na kyslíkové kúpele; morská voda do kúpeľa na 
lekárske použitie; terapeutické prípravky do kúpeľa; balza-
movacie prípravky na lekárske použitie; ovínadlá ; balzamy 
na lekárske použitie; prípravky na umývanie dobytka (insek-
ticídy); biocídy; bizmutové prípravky na farmaceutické pou-
žitie; olovnatá voda (s obsahom octanu olovnatého); insekti-
cídy; živočíšne uhlie na farmaceutické použitie; liečivé cuk-
ríky; liečivé bahno; bahno na kúpele; prípravky na ošetrenie 
popálenín; katechu (indická akácia) na farmaceutické použi-
tie; prípravky na otlaky; kalomel (chlorid ortutnatý) (fungi-
cídy); práškové kantaridíny; kaučuk pre zubné lekárstvo; si-
rupy na farmaceutické použitie; liekové kapsuly; farmaceu-
tické prípravky; obklady (teplé zábaly); vata na lekárske po-
užitie; cupanina na farmaceutické použitie; vápenné farma-
ceutické prípravky; prípravky na umývanie psov (insekti-
cídy); repelenty pre psov; chemickofarmaceutické prípravky; 
chloralhydrát na farmaceutické použitie; chloroform (trichló-
rmetán); netabakové cigarety na lekárske použitie; zubné 
cementy; prípravky proti nadúvaniu pre zvieratá; dentálne 
modelovacie vosky; vydymovacie tyčinky; kokaín; protipa-
razitické obojky pre zvieratá; roztoky na vyplachovanie očí; 
vitamínové prípravky; chemické vodiče na elektródy elek-
trokardiografov; kôra kondurango na lekárske použitie; lie-
čivá na zmiernenie zápchy; roztoky na kontaktné šošovky; 
chemické antikoncepčné prípravky; rádiologický kontrastné 
látky na lekárske použitie; liečivá na kurie oká; bavlna na le-
kárske použitie; farmaceutické prípravky na spáleniny od 
slnka; kaustické ceruzky; prípravky na omrzliny; hemosta-
tické tyčinky; krotónová kôra; kurare; vakcíny; detergenty  
 

 na lekárske použitie; zápary na farmaceutické použitie; ma-
teriály na plombovanie zubov; materiály na zubné odtlačky; 
zubné laky; zubné tmely; porcelán na zubné protézy; prí-
pravky na uľahčenie prerezávania zubov; prostriedky na pre-
čistenie tráviaceho ústrojenstva; dezinfekčné prípravky na 
hygienické použitie; dezodoranty, nie telové alebo pre zvie-
ratá; prípravky na ničenie myší; chlieb pre diabetikov na le-
kárske použitie; digestíva na farmaceutické použitie; digita-
lín; analgetiká; drogy na lekárske použitie; dávkovače liekov 
(plné); oxid horečnatý (magnézia) na farmaceutické použitie; 
medovková voda na farmaceutické použitie; minerálne vody 
na lekárske použitie; soli minerálnych vôd; termálne vody; 
kôry na farmaceutické použitie; tinktúry (farmaceutické prí-
pravky); rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; prípravky 
proti kryptogamným rastlinám; hojivé hubky; soli na lekár-
ske použitie; estery na farmaceutické použitie; étery na far-
maceutické použitie; chirurgické obväzy; eukalyptol na far-
maceutické použitie; eukalyptus na farmaceutické použitie; 
preháňadlá; múka na farmaceutické použitie; múka s prídav-
kom mlieka pre dojčatá; antipyretiká (lieky na znižovanie te-
lesnej teploty); fenikel na lekárske použitie; liečivé infúzie; 
liečivé čaje; olej z tresčej pečene; fungicídy; liečivá posilňu-
júce nervovú sústavu; guajakol na farmaceutické použitie; 
prípravky proti črevným parazitom; obväzová gáza; laxatíva; 
želatína na lekárske použitie; gencián na farmaceutické po-
užitie; germicídy (dezinfekčné prípravky); glycerofosfáty; 
guma na lekárske použitie; ľanové semená na farmaceutické 
použitie; tuky na lekárske použitie; tuky na zverolekárske 
použitie; mliečny tuk; chemické prípravky na diagnostiko-
vanie tehotnosti; oleje na lekárske použitie; hematogén; he-
moglobín; liečivé rastliny; hormóny na lekárske použitie; 
horčicový olej na lekárske použitie; hydrastín; hydrastinín; 
absorpčná vata; spermie na umelú insemináciu; repelenty na 
odpudzovanie hmyzu; jódová tinktúra; peptóny na farmaceu-
tické použitie; jodoform; karagén (írsky mach) na lekárske 
použitie; preháňadlá z jalapového koreňa; jojóbová pasta; 
sladké drievko na farmaceutické použitie; tabakové výťažky 
(insekticídy); mliečne fermenty na farmaceutické použitie; 
sladové mliečne nápoje na lekárske použitie; prípravky na 
umývanie zvierat (insekticídy); ľanová múčka na farmaceu-
tické použitie; roztoky na farmaceutické použitie; mliečny 
cukor na farmaceutické použitie; laktóza na farmaceutické 
použitie; prípravky na ničenie lariev; droždie na farmaceu-
tické použitie; prípravky na ničenie slimákov; tekuté masti 
(linimenty); lupulín na farmaceutické použitie; žuvačky na 
lekárske použitie; kôra mangového stromu na farmaceutické 
použitie; hygienické nohavičky; menštruačné nohavičky; 
mentol na farmaceutické použitie ; chemické prípravky na 
ošetrovanie plesne; slad na farmaceutické použitie; herbi-
cídy; prípravky na ničenie buriny; herbicídne prípravky; sí-
rové knôty na dezinfekciu; masti na lekárske použitie; tin-
ktúry na lekárske použitie; séra; mentol; ortuťové masti; vý-
živné látky pre mikroorganizmy; kultúry mikroorganizmov 
na lekárske a zverolekárske použitie; pastilky na farmaceu-
tické použitie; otrava na potkany; lepy na lapanie múch; prí-
pravky na hubenie múch; horčica na farmaceutické použitie; 
roztoky na veterinárne použitie; myrobalánová kôra na far-
maceutické použitie; chemické prípravky proti sneti obilnej; 
narkotiká; čuchacie soli; masti na farmaceutické použitie; 
opiáty; ópium; opodeldok; organoterapeutické prípravky; 
zubné amalgámy zo zlata; pektín na farmaceutické použitie; 
hygienické tampóny; menštruačné tampóny; hygienické 
vložky; menštruačné vložky; fenol na farmaceutické použi-
tie; papier na horčicové obklady; prípravky proti parazitom; 
farmaceutické prípravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové 
čaje na lekárske použitie; farmaceutické prípravky proti lu- 
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 pinám; pepsíny na farmaceutické použitie; oblátkové kapsu-
ly na farmaceutické použitie; prenosné lekárničky (plné); 
fosfáty na farmaceutické použitie; chemické prípravky proti 
fýloxére; lieky proti poteniu nôh; krvná plazma; jedy; dra-
selné soli na lekárske použitie; pyritový prášok; kebračo na 
lekárske použitie; horké drevo na lekárske použitie; chiní-
novník (kôra) na lekárske použitie; chinín na lekárske použi-
tie; chinolín na lekárske použitie; rádioaktívne látky na le-
kárske použitie; rádium na lekárske použitie; liečivé korene; 
rebarborové korene na farmaceutické použitie; posilňujúce 
prípravky (toniká); oxidodusičnan bizmutitý na farmaceutic-
ké použitie; sarsaparila (smilax) na lekárske použitie; krv na 
lekárske použitie; pijavice na lekárske použitie; sedatíva 
(utišujúce prostriedky); sedatíva; námeľ na farmaceutické 
použitie; séroterapeutické liečivá; horčicové náplasti; prí-
pravky na sterilizáciu pôd; uspávacie prípravky; soli sodíka 
na lekárske použitie; sterilizačné prípravky; strychnin; 
styptiká (prípravky na zastavenie krvácania); cukor na lekár-
ske použitie; sulfonamidy (liečivá); čapíky; vínny kameň na 
farmaceutické použitie; terpentín na farmaceutické použitie; 
terpentínový olej na farmaceutické použitie; tymol na farma-
ceutické použitie; prípravky proti poteniu; papierové odpu-
dzovače molí; zverolekárske prípravky; chemické prípravky 
na ošetrovanie viniča; prípravky na ničenie škodcov; vezi-
kanty (pľuzgierotvorné cytostatiká); octany na farmaceutické 
použitie; kyseliny na farmaceutické použitie; lepiace pásky 
na lekárske použitie; alkaloidy na lekárske použitie; diétne 
potraviny na lekárske použitie; potraviny pre dojčatá; octan 
hlinitý na farmaceutické použitie; mandľové mlieko na far-
maceutické použitie; masti na slnečné popáleniny; liečivé 
kúpeľové soli; tyčinky sladkého drievka na farmaceutické 
použitie; hydrogénuhličitan sodný na farmaceutické použi-
tie; biologické prípravky na lekárske použitie; bróm na far-
maceutické použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; gáf-
rový olej na lekárske použitie; gáfor na lekárske použitie; 
kandity na lekárske použitie; karbonyl (prípravok na hubenie 
parazitov); algicídy; lecitín na lekárske použitie; plyn na le-
kárske použitie; vložky na ochranu bielizne (hygienické po-
treby); včelia materská kašička na farmaceutické použitie; 
lekárske prípravky na odtučňovacie kúry; estery celulózy na 
farmaceutické použitie; žieravé látky na farmaceutické pou-
žitie; étery celulózy na farmaceutické použitie; vedľajšie 
produkty spracovania obilnín na diétne alebo lekárske použi-
tie; chemické prípravky na farmaceutické použitie; kolódium 
na farmaceutické použitie; krém z vínneho kameňa na far-
maceutické použitie; kreozot na farmaceutické použitie; lie-
ky pre zubné lekárstvo; lieky pre humánnu medicínu; lieky 
pre veterinárnu medicínu; diagnostické prípravky na lekár-
ske použitie; glycerín na lekárske použitie; liečivé nápoje; 
fermenty na farmaceutické použitie; sírny kvet na farmaceu-
tické použitie; formaldehyd na farmaceutické použitie; byli-
ny na fajčenie na lekárske použitie; fúmigačné prípravky na 
lekárske použitie; kyselina galová na farmaceutické použitie; 
vazelína na lekárske použitie; glukóza na lekárske použitie; 
gumiguta na lekárske použitie; gurjunský balzam na lekárske 
použitie; chmeľové výťažky na farmaceutické použitie; ricí-
nový olej na lekárske použitie; peroxid vodíka na lekárske 
použitie; jód na farmaceutické použitie; jodidy na farmaceu-
tické použitie; alkalické jodidy na farmaceutické použitie; 
izotopy na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použi-
tie; hygienické vložky pre osoby postihnuté inkontinenciou; 
biologické prípravky na zverolekárske použitie; chemické 
prípravky na lekárske použitie; chemické prípravky na zve-
rolekárske použitie; chemické činidlá na lekárske a zverole-
kárske použitie; prípravky na čistenie kontaktných šošoviek; 
diastáza (enzým meniaci škrob na maltózu) na lekárske po- 
užitie; výživové vlákniny; enzýmy na lekárske použitie; 
enzýmy na zverolekárske použitie; enzymatické prípravky 
na lekárske použitie; enzymatické prípravky na zverolekár-
ske použitie; absorpčné nohavičky pre osoby postihnuté in-
kontinenciou; sikatívy na lekárske použitie; obrúsky napus- 
 

 tené farmaceutickými pleťovými vodami; potravinové alebo 
krmivové prípravky so stopovými prvkami; aminokyseliny 
na lekárske použitie; aminokyseliny na veterinárske použitie; 
vankúše (podložky) na dojčenie; cédrové drevo na odpude-
nie hmyzu; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; rybia 
múčka na farmaceutické použitie; minerálne výživové do-
plnky; ústne vody na lekárske použitie; výživové doplnky; 
kostný tmel na chirurgické a ortopedické použitie; repelent-
né vonné tyčinky; akaricídy (prípravok na ničenie roztočov); 
antibiotiká; prípravky na zníženie chuti do jedla na lekárske 
použitie; bronchodilatačné prípravky; vankúšiky na otlaky 
(náplasti); moleskin na lekárske použitie (pevná bavlnená 
látka); vaginálne kúpele na lekárske použitie; medicinálne 
prípravky na podporu rastu vlasov; steroidy; pomocné látky 
(adjuvanciá) na lekárske použitie; chirurgické implantáty zo 
živých tkanív; pásky na oči na lekárske použitie; kyslík na 
lekárske použitie; dezodoranty na obleky a textilné materiá-
ly; prípravky na dezodoráciu vzduchu; prípravky na intímnu 
hygienu na lekárske použitie; kmeňové bunky na lekárske 
použitie; kmeňové bunky na zverolekárske použitie; biolo-
gické tkanivá na lekárske použitie; biologické tkanivá na 
zverolekárske použitie; chladiace spreje na lekárske použitie; 
lubrikačné gély; prípravky z aloy pravej na farmaceutické 
použitie; perlový prášok na lekárske použitie; prípravky na 
tlmenie sexuálnej aktivity; detské plienky; detské plienkové 
nohavičky; liečivé prípravky na vyplachovanie očí; tabletky 
na potlačenie chuti do jedla; tabletky na chudnutie; samoo-
paľovacie tabletky; antioxidačné tabletky; výživové doplnky 
pre zvieratá; bielkovinové výživové doplnky; výživové do-
plnky z ľanových semien; výživové doplnky z ľanového ole-
ja; výživové doplnky z obilných klíčkov; výživové doplnky 
z kvasníc; včelia materská kašička (výživový doplnok); pro-
polis na farmaceutické použitie; propolisové výživové do-
plnky; peľové výživové doplnky; enzýmové výživové do-
plnky; glukózové výživové doplnky; lecitínové výživové 
doplnky; alginátové výživové doplnky; algináty na farmace-
utické použitie; kazeínové výživové doplnky; proteínové vý-
živové doplnky; proteínové výživové doplnky pre zvieratá; 
reagenčný papier na lekárske použitie; alkoholy na farmace-
utické použitie; pesticídy; plienky pre zvieratá chované  
v domácnosti; dezinfekčné prípravky; chirurgické lepidlá; 
diagnostické biologické markery na lekárske použitie; prí-
pravky na liečbu akné; krmivá s obsahom liečiv; diagnostic-
ké prípravky na zverolekárske použitie; vatové tyčinky na 
lekárske použitie; potraviny pre batoľatá; sušené mlieko pre 
dojčatá; transplantáty (živé tkanivá); kolagén na lekárske 
použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; far-
maceutická; prípravky z mikroorganizmov na lekárske alebo 
zverolekárske použitie; fýtoterapeutické prípravky na lekár-
ske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; gély 
na erotickú stimuláciu; imunostimulátory; výživové príprav-
ky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; 
mrazom sušené potraviny na lekárske použitie; homogeni-
zované potraviny na lekárske použitie; naplnené injekčné 
striekačky na lekárske použitie; mrazom sušené mäso na le-
kárske použitie; reagenčný papier na zverolekárske použitie; 
adstringentné prípravky na lekárske použitie; liečivé prí-
pravky na čistenie zubov; prípravky na odstraňovanie vší; 
šampóny proti všiam; insekticídne šampóny pre zvieratá; in-
sekticídne prípravky na umývanie na zverolekárske použitie; 
antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté mydlá; vody po 
holení s liečivými účinkami; šampóny s liečivými účinkami; 
toaletné prípravky s liečivými účinkami; vlasové vody s lie-
čivými účinkami; suché šampóny s liečivými účinkami; 
šampóny s liečivými účinkami pre zvieratá chované v do-
mácnosti; dezinfekčné mydlá; mydlá s liečivými účinkami; 
masážne sviečky na terapeutické použitie; potravinové do-
plnky z prášku plodov palmy euterpe oleracea (asaí); náplas-
ti s vitamínovými doplnkami; potravinové doplnky s kozme-
tickými účinkami; nikotínové žuvačky na odvykanie od faj-
čenia; nikotínové náplasti na odvykanie od fajčenia; kapsuly  
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 z dendrimérových polymérov na farmaceutické prípravky; 
chemické prípravky na ošetrovanie obilnín počas rastu; in-
jekčné kožné výplne; repelentami impregnované náramky; 
liečivé zubné pasty; masážne gély na lekárske použitie; bal-
zamové tyčinky na tlmenie bolestí hlavy; antikoncepčné 
špongie; jednorazové detské plienkové plavky; detské plien-
kové plavky; jednorazové dojčenské prebaľovacie podložky; 
kostné výplne zo živých tkanív; medicinálne kyslíkové fľaše 
(plné); konope na lekárske použitie; marihuana na lekárske 
použitie; dezodoranty odpadových nádob. 
39 - Zásobovanie vodou; letecká doprava; prevoz sanitkou; 
prenájom automobilov; automobilová doprava; dovoz, do-
prava; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); 
parkovanie automobilov (služby); skladovanie; uskladňova-
nie; prenájom skladísk; prenájom dopravných prostriedkov; 
prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prenájom 
chladiarenských zariadení; prenájom vozidiel; doprava, pre-
prava; osobná doprava; pilotovanie (riadenie lietadiel); zá-
chranné služby; expedičné služby; doprava cestujúcich; do-
prava a skladovanie odpadu; sprostredkovanie dopravy; 
služby vodičov; doručovacie služby (správy alebo tovar); in-
formácie o možnostiach dopravy; prenájom skladovacích 
kontajnerov; požičiavanie nosičov na automobily; záchranné 
služby v doprave; rezervácie dopravy; podmorské záchranné 
práce; prenájom pojazdných kresiel; skladovanie elektronic-
ky uložených údajov a dokumentov; logistické služby v do-
prave; prenájom leteckých dopravných prostriedkov; dopra-
va nákladnými vlečnými člnmi; prenájom leteckých moto-
rov; prenájom navigačných systémov; zdieľanie automobi-
lov; sprostredkovanie osobnej dopravy pomocou online ap-
likácií pre tretie osoby; pilotovanie civilných dronov; zdie-
ľané dopravné služby (spolujazda). 

44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); turecké kúpele; 
salóny krásy; zdravotné strediská (služby); služby chiroprak-
tikov; zotavovne pre rekonvalescentov; nemocnice (služby); 
zdravotnícka starostlivosť; masáže; lekárske služby; služby 
optikov; fyzioterapia; sanatóriá; veterinárna pomoc; zubné 
lekárstvo; opatrovateľské ústavy; krvné banky (služby); so-
ciálne útulky (hospice); manikúra; služby pôrodných asisten-
tiek; ošetrovateľské služby; farmaceutické poradenstvo; 
plastická chirurgia; psychologické služby; prenájom zdra-
votníckeho vybavenia; aromaterapeutické služby; umelé op-
lodňovanie; detoxikácia toxikomanov; mimotelové oplodňo-
vanie; tetovanie; telemedicínske služby; sauny (služby); so-
láriá (služby); termálne kúpele; služby vizážistov; lekárnické 
služby (príprava predpísaných liekov); terapeutické služby; 
prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská; alter-
natívna medicína; logopedické služby; zdravotné poraden-
stvo; depilácia voskom; ortodontické služby; lekárske pora-
denstvo pre zdravotne postihnuté osoby; telový pírsing; pa-
liatívna starostlivosť; zotavovne; tkanivové banky (ľudské 
tkanivá); liečenie pomocou zvierat; lekárske rozbory na 
diagnostické a liečebné účely poskytované lekárskymi labo-
ratóriami; lekárske depistážne služby; ošetrovateľské služby 
(návštevy v domácnosti); poradenstvo v oblasti stravovania  
a výživy; prenájom robotických chirurgických prístrojov. 

(580) 28.6.2021 
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