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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 
(45) Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu 
(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) 
 
22-2020 G01N 33/00  
26-2020 B24B 45/00  
28-2020 E02B  9/00 

30-2020 G01W  1/00 
31-2020 G08B 13/00 
33-2020 D01H  7/00 

35-2020 G01N 21/00 
36-2020 H01S  3/00 
39-2020 B62D  1/00 

50020-2020 A62B 18/00 
50042-2021 H04L  9/00 

 
 

(51) A62B 18/00, A62B 23/00, A41D 13/00, A41D 31/00 
(21) 50020-2020 
(22) 9.4.2020 
(67) 50032-2020 
(71) GEVORKYAN, s.r.o., Vlkanová, SK; 
(72) Gevorkyan Artur, Banská Bystrica, SK; Ghazaryan Sargis, 

Banská Bystrica, SK; Stolár Pavel, Sliač, SK; Knap Michal, 
Ing. PhD, Prešov, SK; 

(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Tvárová maska 
(57) Tvárová maska obsahuje tvárovú časť (1) vybavenú na-

vrchu vybraním na nos, na bokoch vybavenú lícovými le-
mami na dosadnutie na líca a naspodku vybavenú lemom 
na dosadnutie na bradu, tvárová časť (1) je vyrobená  
z pružného mäkkého celistvého materiálu na dokonalé pri-
ľnutie tvárovej časti (1) na tvár, v strede tvárovej časti (1) 
je otvor (2) s integrovanou mriežkou (3), na ktorú z von-
kajšej strany prilieha filter (4), z vonkajšej strany filtra (4) 
je mriežkovaným krytom (5) tento filter (4) pripevnený na 
otvor (2) s mriežkou (3) pomocou pružných spojov (6), 
tvárová časť (1) obsahuje prvky (7) na upevnenie masky na 
tvár pomocou gumičiek (8) a/alebo stužiek. 

 
 

 
 
 

(51) B24B 45/00, B24B 41/00, F16F 15/00 
(21) 26-2020 
(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 

klieštiny 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 alebo 
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). 

 
 
 
 

 
 
 

(51) B62D 1/00, A61B 5/00 
(21) 39-2020 
(22) 9.4.2020 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Medvecký Štefan, prof. Ing., PhD., Gbeľany, SK; Hajdučík 

Adrián, Ing., Oravské Veselé, SK; Babušiak Branko, Ing., 
PhD., Žilina, SK; Klarák Jaromír, Ing., Liesek, SK; Madaj 
Rudolf, Ing., PhD., Bojnice, SK; 

(54) Volant na monitorovanie vitálnych funkcií vodiča 
(57) Volant na monitorovanie vitálnych funkcií vodiča doprav-

ného prostriedku sa skladá z obruče (1), ktorá je pevne 
spojená so stredovou časťou (2) prostredníctvom spojova-
cích spodných ramien (3) a spojovacích vrchných ramien 
(4), na ktorých sú umiestnené ovládacie prvky (5). V stre-
dovej časti (2) je umiestnená mikroUSB zásuvka (19) na 
nabíjanie zdroja (16) elektrického napätia a LED diódy 
(20) na indikovanie správnej funkčnosti senzorického sys-
tému. Volant monitorujúci vitálne funkcie vodiča obsahuje 
na vonkajších stranách obruče (1) pasívne alebo aktívne  
EKG elektródy (6), kamerový systém s anténou (8) a alko-
hol-senzor (7), umiestnené vo vrchnej časti obruče (1),  
a pulzný oximeter (9), ktorý je ergonomicky osadený  
v miestach kontaktu palca ruky vodiča a obruče (1). 
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(51) D01H 7/00 
(21) 33-2020 
(22) 2.4.2020 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 

KINEX BEARINGS, a.s., Bytča, SK; 
(72) Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; On-

druška Juraj, Ing., PhD., Bratislava, SK; Bábics Jozef, Ing., 
Holice, SK; Onderová Iveta, Ing., PhD., Bratislava, SK; Buč-
ko Ľuboš, Ing., Bytča, SK; Budický Tomáš, Ing., Poprad, SK; 

(54) Hybridný elektropneumatický pohon vretena 
(57) Hybridný elektropneumatický pohon vretena je riešený tak, 

že centrálny hriadeľ (2) elektromodulu (3) tvoreného stato-
rom (5) a rotorom (4) je sériovým konštrukčným spojením 
prepojený s hriadeľom pneumatického modulu (6) so za-
budovanou turbínou (7). Medzi pneumatickým modulom 
(6) a elektromodulom (3) sú do kruhu usporiadané vzdu-
chové kanály dvojzónového vzduchového chladenia. Pne-
umatický modul (6) má aspoň jeden otvor na prívod tlako-
vého vzduchu. Dvojzónové vzduchové chladenie pozostá-
va z rebrovania prvých statorových axiálnych kanálov  
s prvými výstupnými kanálovými otvormi, ktoré sú strie-
davo uložené v rebrovaní s druhými statorovými axiálnymi 
kanálmi s druhými výstupnými kanálovými otvormi. Prvé 
statorové axiálne kanály s prvými výstupnými kanálovými 
otvormi a druhé statorové axiálne kanály s druhými vý-
stupnými kanálovými otvormi sú prekryté pohyblivým 
opláštením (10) statora. 

 

 
 
 

(51) E02B 9/00 
(21) 28-2020 
(22) 31.3.2020 
(71) Majer Tichomír, Ing., Žilina, SK; 
(72) Majer Tichomír, Ing., Žilina, SK; 
(54) Kráčajúca malá vodná elektráreň 
(57) Kráčajúca malá vodná elektráreň pozostáva aspoň z dvoch 

hrebeňov (1) v tvare do vodorovného rovinného telesa roz-
vinutého mlynského kolesa. Hrebeň (1) tvorí rameno s osa-
denými lopatkami (10) alebo mnohobunkový štvorboký rošt 
(11), alebo mnohobunkovú šesťbokú voštinu (12), bunky sú 
zhora a zdola otvorené. Hrebeň (1) je zavesený na čapoch 
(20) samostatných výkyvných ramien (4). Druhý koniec sa-
mostatného výkyvného ramena (4) je pripojený čapom (22) 
k lineárnemu ložisku (3). Medzi bodmi samostatného vý-
kyvného ramena (4), t. j. čapmi (20) a (22), je čap (21) zotr-
vačníka (2), umiestnený na obvodovej kružnici zotrvačníka 
(2), pričom hriadeľ zotrvačníka (2) je spojený prevodom  
s elektrickým generátorom (9). Medzi lineárnymi ložiskami 
(3) je vodorovné stabilizačné rameno (8). Pár hrebeňov (1) je 
navzájom pootočený o 180°. Každý hrebeň (1) má zotrvač-
níky (2), lineárne ložiská (3), samostatné výkyvné ramená 
(4) a vodorovné stabilizačné rameno (8). Hriadele zotrvač-
níkov (2) sú uložené na ráme pontónu alebo ukotvené. 

 
 
 
 
 

  
 
 

(51) G01N 21/00, G01S 17/00, G01S 7/00 
(21) 35-2020 
(22) 7.4.2020 
(71) SEC Technologies, s.r.o., Liptovský Mikuláš, SK; 
(72) Sedláčková Zita, Mgr., Liptovský Mikuláš, SK; Viceník Jiří, 

Ing., CSc., Liptovský Mikuláš, SK; 
(74) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob diaľkovej detekcie plynných látok v atmosfére sys-

témom DIAL s dvomi lasermi a diaľkový detektor 
(57) Spôsob diaľkovej detekcie plynných látok v atmosfére sys-

témom DIAL s dvomi lasermi je založený na tom, že lase-
rový zväzok generovaný prvým laserom dopadá na polo-
priepustné zrkadlo, kde 50 % výkonu laserového zväzku 
prechádza cez polopriepustné zrkadlo a postupuje cez prvú 
apertúru smerom k terču a zároveň sa zostávajúcich 50 % 
výkonu laserového zväzku odráža od polopriepustného zr-
kadla, dopadá na totálne reflexné zrkadlo, od ktorého sa 
odráža a je smerované cez druhú apertúru k tomu istému  
terču. S oneskorením spúšťaný laserový zväzok generova-
ný druhým laserom dopadá na polopriepustné zrkadlo, kde 
50 % výkonu laserového zväzku prechádza cez poloprie-
pustné zrkadlo, dopadá na totálne reflexné zrkadlo, od kto-
rého sa odráža a je smerované cez druhú apertúru k tomu 
istému terču a zároveň sa zostávajúcich 50 % výkonu lase-
rového zväzku odráža od polopriepustného zrkadla a po-
stupuje cez prvú apertúru smerom k tomu istému terču. 
Diaľkový detektor plynných látok v atmosfére systémom 
DIAL s dvomi lasermi pozostáva z prvého lasera (1) a dru-
hého lasera (2), pričom v priesečníku osí ich laserových 
zväzkov je umiestnené polopriepustné zrkadlo (3). Za po-
lopriepustným zrkadlom (3) je umiestnené totálne reflexné 
zrkadlo (5) v priamom smere postupu laserového zväzku 
generovaného druhým laserom (2) a tiež v odrazenom sme-
re od polopriepustného zrkadla (3) postupu laserového 
zväzku generovaného prvým laserom (1). V priamom sme-
re od polopriepustného zrkadla (3) postupu 50 % laserové-
ho zväzku od prvého lasera (1) a postupu odrazeného 50 % 
laserového zväzku druhého lasera (2) je umiestnená prvá 
apertúra (4). V odrazenom smere od totálne reflexného zr-
kadla (5) postupu 50 % laserového zväzku od prvého lase-
ra (1) a postupu 50 % laserového zväzku od druhého lasera 
(2) je umiestnená druhá apertúra (6). 
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(51) G01N 33/00, B23Q 17/00 
(21) 22-2020 
(22) 24.3.2020 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK;  
(72) Jurina František, Ing., Chtelnica, SK; Peterka Jozef, prof. 

Dr. Ing., Trnava, SK; Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc., 
Voderady, SK; Repko Aleksandr, prof. Ing., DrSc., Vot-
kinsk, RU;  

(54) Zariadenie na automatický zber údajov o vybraných 
vlastnostiach reznej kvapaliny 

(57) Zariadenie na automatický zber údajov o vybraných vlastnos-
tiach reznej kvapaliny obsahuje sondu (1), ktorá je umiestnená 
v zásobníku (6) reznej kvapaliny (7) obrábacieho stroja (8)  
a má zabudovaný snímač teploty reznej kvapaliny (2), snímač 
koncentrácie reznej kvapaliny (3), snímač úrovne acidity 
reznej kvapaliny (4) a snímač výšky hladiny reznej kvapaliny 
(5) určený na automatické vysielanie nasnímaných údajov  
o reznej kvapaline (7) bezdrôtovou komunikáciou (9) do 
zobrazovača (10). 

 

  
 
 

(51) G01W 1/00 
(21) 30-2020 
(22) 1.4.2020 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Hudec Róbert, prof. Ing., PhD., Žilina, SK; Matuška Slavo-

mír, Ing., PhD., Žilina, SK; Radilová Martina, Ing., PhD., 
Žilina 1, SK; Šinko Martin, Ing., Žilina, SK; Sýkora Peter, 
Ing., PhD., Kysucké Nové Mesto, SK; Kamencay Patrik, 
Ing., PhD., Žilina, SK; Benčo Miroslav, Ing., PhD., Vyšný Ži-
pov, SK; 

(54) Pokročilá IoT meteostanica 
(57) Pokročilá IoT meteostanica využívajúca koncept Internet of 

things na krátkodobú predpoveď výkonu fotovoltickej elek-
trárne pozostáva z piatich subsystémov, a to z jadra, senzo-
rového subsystému, komunikačného subsystému, podporné-
ho subsystému a napájacieho subsystému. Pokročilá IoT me-
teostanica opísaná v tomto vynáleze je špecifická možnos-
ťou poskytnutia dostatočnej rezervy na budúce rozširovanie  
pokročilej IoT meteostanice o ďalšie senzory, prípadne sub-
systémy, a tým zabezpečenie znalosti vývoja výroby elek-
trickej energie v lokálnych zdrojoch, a teda aj vo fotovoltic-
kých elektrárňach, čo môže výrazným spôsobom pomôcť pri 
riadení spotreby elektrickej energie. 

 
 

(51) G08B 13/00, G08B 25/00 
(21) 31-2020 
(22) 2.4.2020 
(71) Szitas Anton, Bratislava, SK; 
(72) Szitas Anton, Bratislava, SK; 
(74) Gajdošíková Zuzana Ing., Bratislava, SK; 
(54) Bezpečnostný a signalizačný systém 
(57) Bezpečnostný a signalizačný systém sa vyznačuje tým, že 

chránený objekt je na svojom povrchu vybavený nanolátkou 
citlivou na narušenie povrchu a mikročipom reagujúcim na 
narušenie povrchu nanolátky; mikročip pri neoprávnenej 
manipulácii na chránenom objekte prostredníctvom mobil-
nej aplikácie spustí alarm. 
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(51) H01S 3/00 
(21) 36-2020 
(22) 9.4.2020 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Hladiš Peter, Ing., Ružomberok, SK; Milesich Tomáš, Ing., 

PhD., Bratislava, SK; Chríbik Andrej, Ing., PhD., Senec, SK; 
Dunaj Štefan, Ing., Snina, SK; 

(54) Rýchlo odnímateľné zariadenie na prichytávanie lasero-
vého snímača 

(57) Rýchlo odnímateľné zariadenie na prichytávanie laserové-
ho snímača pozostáva zo základne (2), do ktorej je odníma-
teľne upnutá nadstavba (1) so snímačom (4), pričom zá-
kladňa (2) má dve paralelné lineárne zahĺbenia (2.1), medzi 
ktorými je umiestnené prvé západkové vybratie (2.2). Nad-
stavba (1) má dve paralelné lineárne koľajničky (1.1), me-
dzi ktorými je umiestnené druhé západkové vybratie (1.2). 
Do prvého západkového vybratia (2.2) zapadá západka (3). 
Snímač (4) je o nadstavbu (1)  prichytený skrutkou (6)  
a orientovaný je kolíkmi (5). 

 

  
 
 

(51) H04L 9/00 
(21) 50042-2021 
(22) 23.8.2021 
(71) EN Group, s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Cosimo Alemanno, Ing, Avezzano, IT; Dell Agata Falicro, Ing., 

Antrodoco, IT; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Spôsob identifikácie produktov alebo predmetov 
(57) Výrobca, pôvodca, autor alebo producent, prípadne osoba, 

ktorej patria práva uviesť výrobok, potravinu, produkt alebo 
dielo na trh, vytvorí o predávanom produkte protokol, v kto-
rom sa nachádzajú informácie o dátume a mieste vytvorenia, 
informácie o výrobcovi,  resp. autorovi, informácie o samot-
nom výrobku alebo autorskom diele, prípadne o minimálnej 
trvanlivosti, alebo informácie o špecifických podmienkach 
používania, skladovania alebo držania predávaného produk-
tu. Informácie o predávanom produkte sú prekonvertované 
do QR kódu. Oprávnená osoba tak vytvorí na predávaný 
produkt elektronický certifikát, v ktorom je uvedený aj ná-
sledný predajca. Následný predajca má oprávnenie doplniť 
pri redistribúcii predávaného produktu údaje o ďalšom pre-
dajcovi. Pri predaji produktu konečnému zákazníkovi má 
zákazník možnosť na základe zosnímania QR kódu smartfó-
nom s príslušnou aplikáciou zistiť pravdivé a úplné informá-
cie o produkte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A62B 18/00  50020-2020 
B24B 45/00        26-2020 
B62D  1/00        39-2020 

D01H  7/00  33-2020 
E02B  9/00  28-2020 
G01N 21/00  35-2020 

G01N 33/00  22-2020 
G01W  1/00  30-2020 
G08B 13/00  31-2020 

H01S  3/00        36-2020 
H04L  9/00  50042-2021 
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51)
 
288900 B07B 13/00 
288901 G01N 23/00 
288902 G01N  1/00 

288903 E04C  5/00 
288904 E04F 13/00

 
 
 

(51) B07B 13/00, B29B 17/00, B02C 4/00 
(11) 288900 
(21) 107-2019 
(22) 8.10.2019 
(40) 14.4.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Pokusová 

Marcela, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Blecha Petr, doc. 
Ing., Ph.D., Kuřim, CZ; Matúš Miloš, Ing., PhD., Dunajská 
Lužná, SK; Ondruška Juraj, Ing., PhD., Bratislava, SK; Čač-
ko Viliam, Ing., PhD., Bratislava, SK; Bábics Jozef, Ing., 
Holice, SK; 

(54) Spôsob vysokoúčinnej dekompozície vrstvených odpa-
dových skiel a stavebnicová linka 

 
 

(51) E04C 5/00, E04C 1/00, E04B 1/00, E21D 11/00 
(11) 288903 
(21) 50044-2016 
(22) 22.6.2016 
(40) 4.1.2018 
(45) 13.10.2021 
(67) 50082-2016 
(73) KLARTEC, spol. s r. o., Trnava, SK; 
(72) Karlubík Martin, Mgr., Trnava, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Betónový diel so spojovacím prvkom 

 
 

(51) E04F 13/00 
(11) 288904 
(21) 121-2017 
(22) 27.11.2017 
(40) 2.10.2020 
(45) 13.10.2021 
(73) Doboz Michal, Ing., Rajec, SK; Javorský Stanislav, PaedDr., 

PhD., Rajec, SK; 
(72) Doboz Michal, Ing., Rajec, SK; Javorský Stanislav, PaedDr., 

PhD., Rajec, SK; 
(54) Magnetický príchytný systém na fasády a opláštenia v in-

teriéri a exteriéri 
 
 

(51) G01N 1/00, B23B 15/00, B23B 25/00 
(11) 288902 
(21) 39-2018 
(22) 14.5.2018 
(40) 2.12.2019 
(45) 13.10.2021 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Necpal Martin, Ing., PhD., Kremnica, SK; Kuruc Marcel, 

Ing., PhD., Levice, SK; Václav Štefan, doc. Ing., PhD., Tr-
nava, SK; 

(54) Prípravok na odoberanie vzorky koreňa triesky pri vŕ-
taní 

 
 

(51) G01N 23/00, G01N 1/00 
(11) 288901 
(21) 117-2017 
(22) 16.11.2017 
(40) 4.6.2019 
(45) 13.10.2021 
(73) Ústav polymérov SAV, Bratislava, SK; Fyzikálny ústav SAV, 

Bratislava, SK; 
(72) Švajdlenková Helena, Ing., PhD., Bratislava, SK; Šauša On-

drej, RNDr., CSc., Bratislava, SK; 
(74) Gróf Martin, Ing., PhD., Bratislava, SK; 
(54) Komôrka na štúdium fotopolymerizácie metódou pozit-

rónovej anihilácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) 
 
B07B 13/00  288900 
E04C  5/00  288903 
E04F 13/00  288904 

G01N  1/00  288902 
G01N 23/00  288901 
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FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) 
 
      81-2017 
50063-2018 
50069-2018 
 
 
 
 
 
 
 
HE9A Zmeny adries 
 
 

(21) 50012-2018 
(72) Pangallo Domenico, Dr., DrSc., Bratislava, SK; Bauerová 

Vladena, Mgr., PhD., Bratislava, SK; Jeszeová Lenka, 
Mgr., Bratislava, SK; Bučková Mária, RNDr., PhD., Brati-
slava, SK; Puškárová Andrea, Mgr., PhD., Bratislava, SK; 
Kraková Lucia, Mgr., PhD., Bratislava, SK; Baráth Peter, 
Mgr., PhD., Bratislava, SK; Štafura Andrej, Mgr. art., PhD., 
Revúca, SK; Nagy Štefan, Ing., ArtD., Bratislava, SK; 
Čulík Martin, doc. Ing., PhD., Zvolen, SK;  

 Dátum zápisu do registra: 24.9.2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

 
 
T1 Preklad patentových nárokov európskej patentovej prihlášky 
 

T2 Opravený preklad patentových nárokov európskej 
patentovej prihlášky 

 
 

T3 Preklad európskeho patentového spisu 
 

T4 Opravený preklad európskeho patentového spisu 
 

T5 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu 

 
 

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

 
 
(11) Číslo dokumentu 
(21) Číslo prihlášky 
(31) Číslo prioritnej prihlášky 
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(45) Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu 

(prekladu, opraveného prekladu alebo zmeneného znenia 
európskeho patentového spisu) 

(46) Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu 
 (prekladu alebo opraveného prekladu patentových nárokov 
 európskej patentovej prihlášky 
(51) Medzinárodné patentové triedenie 
(54) Názov 
 

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

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

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

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

 
 
Európske patentové prihlášky 
BA9A Sprístupnené preklady a opravené preklady patentových 

nárokov európskych patentových prihlášok 
FA9A Zastavené konania o európskych patentových prihláškach 

z dôvodu späťvzatia 
GA9A Zmeny európskych patentových prihlášok na národné 

prihlášky 
GB9A Prevody a prechody práv na európske patentové 

prihlášky 
GD9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené 

na európske patentové prihlášky 
GD9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európske 

patentové prihlášky 
PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 

prihlášky (zálohy) 
PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 

prihlášky (ukončenie zálohov) 
QA9A Ponuky licencií na európske patentové prihlášky 
QA9A Späťvzatia ponúk licencií na európske patentové prihlášky 
RD9A Exekúcie na európske patentové prihlášky 
RF9A Ukončenie exekúcií na európske patentové prihlášky 
RL9A Prepis prihlasovateľa európskej patentovej prihlášky 

(na základe rozhodnutia súdu) 
RL9A Súdne spory o právo na európske patentové prihlášky 
RL9A Ukončenie súdnych sporov o právo na európske 
 patentové prihlášky 
 

Európske patenty 
MA4A Zaniknuté európske patenty vzdaním sa patentu 
MC4A Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred 

EPÚ 
MC4A Zrušené európske patenty 
MG4A Čiastočne zrušené európske patenty 
MK4A Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 
MM4A Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie 
 udržiavacích poplatkov 
NG4A Európske patenty zachované v zmenenom znení po 

námietkovom konaní pred EPÚ 
PC4A Prevody a prechody práv na európske patenty 
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty (zálohy) 
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty 

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

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

súdu) 
RL4A Súdne spory o právo na európske patenty 
RL4A Ukončenie súdnych sporov o právo na európske patenty 
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SB4A Európske patenty zapísané do registra po odtajnení 
SC4A Sprístupnené preklady a opravené preklady európskych 

patentových spisov 
SC4A Sprístupnené preklady zmenených znení európskych 

patentových spisov 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opravy a zmeny 
 
 
 
Opravy v európskych patentových prihláškach 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
HB9A Opravy mien 
HC9A Zmeny mien 
HD9A Opravy adries 
HE9A Zmeny adries 
HF9A Opravy dátumov 
HG9A Opravy zatriedenia podľa MPT 
HH9A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
 

Opravy v európskych patentoch 
 
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4A Opravy mien 
TC4A Zmeny mien 
TD4A Opravy adries 
TE4A Zmeny adries 
TF4A Opravy dátumov 
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT 
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
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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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(11) 214 
(21) 5029-2014 
(23) 26.7.2021 
(68) EP 2 203 462 
(54) Nukleozidové fosforamidátové proliečivá 
(71) Gilead Pharmasset LLC, Foster City, CA, US; 
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/13/894, 17.1.2014 
(93) EU/1/13/894, 17.1.2014, EU 
(95) Sofosbuvir 

 
 
 
 

(11) 299 
(21) 50017-2017 
(23) 30.9.2021 
(68) EP 2 692 346 
(54) Antivírusový derivát 1-fenyl-2,5-dibenzimidazol-5-yl-pyroli-

dínu 
(71) AbbVie Bahamas Ltd., New Providence, Nassau, BS; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 
(92) EU/1/17/1213, 28.7.2017 
(93) EU/1/17/1213, 28.7.2017, EU 
(95) Pibrentasvir vo všetkých formách chránených základ-

ným patentom 
 
 

 
 



46 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dodat. ochran. osvedčenia) 19/2021 – SK  dátum vydania: 13.10.2021 
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(54) Derivát pyrimidínu, jeho použitie, spôsob jeho prípravy a far-
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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 sprístupnení dokumentu 
(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) 
 
50064-2020 B60R 25/00 
50070-2020 B60P  1/00 
      13-2021 A23L  2/00 
      26-2021 H02J  7/00 

  74-2021 B05B 13/00 
  76-2021 E01C  9/00 
  77-2021 B62H  3/00 
104-2021 B27B  5/00 

    113-2021 G03B 17/00 
50028-2021 H01L 27/00 
50046-2021 A61K 31/00 
50050-2021 F17C 13/00 

50054-2021 E04C  3/00 
50061-2021 F16L 25/00 

 
 
 

(51) A23L 2/00, A23L 29/00, A23L 33/00 
(21) 13-2021 
(22) 4.2.2021 
(71) HERBEX spol. s r.o., Vinica, SK; Národné poľnohospo-

dárske a potravinárske centrum, Lužianky, SK; 
(72) Baxa Stanislav, Nová Dubnica, SK; Trebatická Beata, Nová 

Ves nad Váhom, SK; Blažková Marcela, Bučany, SK; Ma-
jerčík Igor, Brezová pod Bradlom, SK; Polovka Martin, Ing., 
Šamorín, SK; 

(54) Prášková zmes na prípravu nápoja so zníženou energe-
tickou hodnotou 

(57) Osviežujúci nápoj v prášku so zníženou energetickou hod-
notou je zložený z plnidla na báze maltodextrínu s hodno-
tou dextrózového ekvivalentu do DE 40, prírodného inten-
zívneho sladidla, kombinácie organických kyselín, prírod-
ných a anorganických solí. Minoritnými variabilnými 
komponentmi zmesi práškového nápoja sú aromatické lát-
ky zabezpečujúce úpravu konzistencie a čírosť nápoja po 
rozpustení vo vode a farbivá zabezpečujúce požadovaný 
farebný odtieň. 

 
 

(51) A61K 31/00, A61Q 19/00 
(21) 50046-2021 
(22) 25.5.2021 
(31) CZ2020-37616 U 
(32) 4.6.2020 
(33) CZ 
(71) N-Medical s.r.o., Říčany, CZ; 
(72) Němec Petr, Říčany, CZ; 
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Kyselina hyalurónová na perorálne podávanie a zaria-

denie na jej dávkovanie 
(57) Opisuje sa kyselina hyalurónová na perorálne podávanie vo 

forme gélu, ktorý pozostáva z kombinácie nízkomolekulár-
nej kyseliny hyalurónovej v rozsahu 5 000 daltonov až 10 
000 000 daltonov a vysokomolekulárnej kyseliny hyaluró-
novej v rozsahu 10 000 001 až 20 000 000 daltonov, pričom 
pomer vysokomolekulárnej kyseliny hyalurónovej k nízko-
molekulárnej kyseline hyalurónovej je 4 : 1 až 1 : 4. 

 
 

(51) B05B 13/00 
(21) 74-2021 
(22) 26.5.2021 
(71) Lilko Ján, Ing., Nitra, SK; 
(72) Lilko Ján, Ing., Nitra, SK; 
(54) Držiak na testovacie platničky 
(57) Opísaný držiak na testovacie platničky sa skladá z dvoch L 

profilov (1), pričom na hornej časti je desať medzier (2) na 
fixovanie testovacej platničky (7), z troch otvorov (3) na za-
skrutkovanie neodymových magnetov (6) a otvoru (4) na fi-
xačnú skrutku (5). Štandardná testovacia platnička (7) sa 
vsunie do medzier (2) dvoch L profilov (1). Testovacia plat-
nička (7) sa zafixuje po obidvoch stranách fixačnými skrut-
kami (5). Držiak na testovacie platničky sa priloží na karosé-
riu vozidla, výrobný dopravník alebo sa vloží do priestoru 
aplikácie povrchových úprav. 

 

  
 
 

(51) B27B 5/00, B27G 19/00, B23D 59/00 
(21) 104-2021 
(22) 8.7.2021 
(71) Krilek Jozef, doc. Ing., PhD., Krupina, SK; 
(72) Krilek Jozef, doc. Ing., PhD., Krupina, SK; Melicherčík Ján, 

Ing., PhD., Stožok, SK; Kováč Ján, doc. Ing., PhD., Liesko-
vec, SK; Kuvik Tomáš, Ing., PhD., Látky, SK; 

(54) Zariadenie na zohrievanie tela pílových kotúčov 
(57) Zariadenie na zohrievanie tela pílových kotúčov sa skladá  

z nosného rámu (1), na ktorom je hlavný rám (2), pričom na 
hlavnom ráme (2) je ovládací mechanizmus (10), ktorý je 
tvorený prítlačnými nosičmi doštičiek (5) prichytenými  
o výkyvné ramená (3), ktoré sú spojené so vzpernými rame-
nami (6) a napínacími mechanizmami (7), kde oceľové lan-
ko (9), ktoré je vedené cez vertikálnu kladku (8), je prichy-
tené o napínacie mechanizmy (7). 
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(51) B60P 1/00, B66F 9/00, B62D 63/00 
(21) 50070-2020 
(22) 21.7.2020 
(71) CEIT, a.s., Žilina, SK; 
(72) Dzubriak Ján, Ing., Kamienka, SK; Kupčák Pavol, Ing., Žili-

na, SK; Ščerba Peter, Ing., PhD., Nižná Polianka, SK; Tribula 
Rastislav, Ing., PhD., Zborov, SK; Lábaj Ján, Ing., PhD., Turie, 
SK; 

(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Prepravný podvozok s hydraulickým zdvižným mecha-

nizmom na prepravu vozíkov 
(57) Opisuje sa prepravný podvozok na prepravu vozíkov s hyd-

raulicky ovládaným zdvižným mechanizmom, prispôsobený 
na ťahanie a hydraulické napájanie jeho zdvižného mecha-
nizmu ťahačom, kde podvozok obsahuje na jednej strane 
otvorený rám (1), ktorý je vybavený pojazdovými kolesami 
(2), na ráme (1) sú prestaviteľne pozdĺž rámu (1) umiestnené 
vidlice (3) na zdvíhanie a fixáciu vozíkov, vyznačujúci sa tým, 
že rameno vidlice (3) obsahuje základnú časť (4) a zdvíhaciu 
časť (5), na základnej časti (4) je umiestnený hydraulický 
valec (6), napájaný z ťahača podvozka, hydraulický valec (6) 
je pripojený aspoň k jednej zdvíhacej páke (7) otočne ulože-
nej v základnej časti (4), koniec páky (7) je otočne pripojený 
k zdvíhacej časti (5) ramena vidlice (3), pričom vo vzdiale-
nosti od zdvíhacej páky (7) je na základnej časti (4) otočne 
uložená aspoň jedna druhá zdvíhacia páka (9) svojím koncom 
otočne pripojená k zdvíhacej časti (5) ramena vidlice (3). 

 

  
 
 

(51) B60R 25/00, B62H 5/00 
(21) 50064-2020 
(22) 13.7.2020 
(67) 50041-2020 
(71) AUTO VÁMOŠ, s. r.o., Kalná nad Hronom, SK; 
(72) Vámoš Štefan, Dolná Seč, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Spôsob činnosti alarmu motocykla a zapojenie na vyko-

návanie tohto spôsobu 
(57) Zapojenie alarmu motocykla obsahuje kombinačný blok (1), 

ktorý je sériovo spojený s aktivačným členom (2), a ten je 
spojený so snímačom (3) polohy, ktorý je spojený s integro-
vaným obvodom (4a) cyklovača (4) a následne s integrova-
ným obvodom (5a) časovača (5), ktorý je spojený s klaksó-
nom (6), pričom klaksón (6) je spojený s aktivačným členom 
(2) a kombinačný blok (1) je spojený aj s deaktivačným prv-
kom (7). Činnosť alarmu je charakterizovaná tým, že po od-
pojení kladného napätia v kombinačnom bloku (1) sa aktivu-
je snímač (3) polohy, ktorý zisťuje náklon motocykla vo ver-
tikálnej aj horizontálnej rovine, kde pri zmene polohy sní-
mač (3) polohy aktivuje klaksón (6) prostredníctvom časo-
vača (5) a cyklovača (4) zabezpečujúcich prerušovaný signál 
pre klaksón (6). 

 
 
 
 
 

  
 
 

(51) B62H 3/00, G09F 23/00 
(21) 77-2021 
(22) 27.5.2021 
(71) Mexta, spol. s r.o., Rožmitál pod Třemšínem, CZ; 
(72) Křeček Miroslav, Rožmitál pod Třemšínem, CZ; 
(74) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Stojan 
(57) Stojan na bicykle obsahuje základňu (2), ktorá je vybavená 

štyrmi otvormi (16), v ktorých sú usporiadané zvislé tyče 
(6), na ktorých sú svojimi štyrmi otvormi (23) prevlečené 
vymedzovacie platničky (3), na ktorých sú usporiadané 
štvorhranné profily (4), pričom medzi profilmi (4) sú uspo-
riadané funkčné prvky vybavené štyrmi otvormi na navleče-
nie na tyče (6), pričom najvyššie usporiadaný štvorhranný 
profil (4) je zhora vybavený vekom (12). Funkčné prvky sto-
jana na bicykle sú zo skupiny držiak (5) pedála kolesa s ra-
menami (17), obojstranné oko (8) na lanko zámku kolesa, 
nosič (9) držiaka (7) reklamného panelu, kotúčový držiak 
(13) kolies a prstencový držiak (14) na lanko zámku bicykla. 
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(51) E01C 9/00, E01B 21/00 
(21) 76-2021 
(22) 27.5.2021 
(71) POWER MODE s. r. o., Láb, SK; 
(72) Salopek Igor, Láb, SK; Miartuš Miroslav, Banská Bystrica, 

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

trica, SK; 
(54) Panel na vytvorenie pochôdznej alebo pojazdnej vrstvy 

na koľaji železničnej alebo električkovej trate a pochôdz-
na alebo pojazdová vrstva vytvorená z týchto panelov 

(57) Opisuje sa panel na vytvorenie pochôdznej alebo pojazdnej 
vrstvy na koľaji železničnej alebo električkovej trate a po-
chôdzna alebo pojazdová vrstva vytvorená z týchto panelov. 
Panel na vytvorenie pochôdznej alebo pojazdovej vrstvy na 
koľaji železničnej alebo električkovej trate je tvorený tele-
som z plastu obaleného gumovým granulátom, kde na jednej 
strane panelu (1) je vytvorený aspoň jeden pár súbežných 
drážok (2), ktorých vzájomná osová vzdialenosť je zhodná  
s rozponom koľaje (4), pričom šírka drážky (2) je prispôso-
bená na vytvorenie tesného uloženia s hlavou koľajnice (3). 
Pochôdzna alebo pojazdová vrstva na koľaji železničnej alebo 
električkovej trate je vytvorená aspoň z jedného panelu (1). 

 

  
 
 

(51) E04C 3/00 
(21) 50054-2021 
(22) 28.6.2021 
(31) CZ2020-37732 U 
(32) 29.6.2020 
(33) CZ 
(71) HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko, CZ; 
(72) Vacek Miroslav, Ing., PhD., Dolní Bukovsko, CZ; Heinrich 

Pavel, Ing., Olbramovice, CZ; 
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
(54) Nosný preklad okenných a/alebo dverových otvorov 
(57) Nosný preklad (1) okenných a/alebo dverových otvorov za-

hŕňa hlavnú dosku (2), vnútorné rebro (3) a vonkajšie rebro 
(4) spojené hlavnou doskou (2) do obráteného písmena „U“ 
a v ňom dutinu (5 ) štvoruholníkového prierezu na uloženie 
tieniacej techniky, kde v dutine (5) je vyberateľný usporia-
daný aspoň jeden modulárny izolačný prvok (6) pozostáva-
júci aspoň z troch izolačných segmentov (7, 8, 9) v tvare 
kvádra, ktoré sú rozoberateľne zostaviteľné do tvaru izolač-
ného prvku (6) tak, že vypĺňajú celý prierez dutiny (5) alebo 
pokrývajú aspoň jednu vnútornú stranu aspoň jedného rebra 
(3, 4), alebo pokrývajú vnútornú stranu hlavnej dosky (2), 
alebo pokrývajú aspoň jednu vnútornú stranu rebra (3, 4)  
a vnútornú stranu hlavnej dosky (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) F16L 25/00, F16L 9/00 
(21) 50061-2021 
(22) 20.7.2021 
(31) CZ2021-38761 U 
(32) 26.4.2021 
(33) CZ 
(71) FASTRA, s.r.o., Kolín, CZ; 
(72) Stehlík Miroslav, Kutná Hora, CZ; Holubec Vladimír, Chrudim, 

CZ; 
(74) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
(54) Elektrotvarovka 
(57) Elektrotvarovka je tvorená plastovým hrdlom (8) s otvorom 

(11), pričom plastové hrdlo (8) je naspodku vybavené vy-
hrievacím telesom (9), napojeným na kontakt (10) prívodu 
elektrickej energie. Plastové hrdlo (8) je v spodnej časti vy-
bavené strmeňom (2), skrutkovo spojeným s vložkou (4) vo 
vrchnej časti plastového hrdla (8). Vo vrchnej časti plasto-
vého hrdla (8) je vložka (4) vybavená zátkou (5) a krycím 
vekom (6) na prekrytie otvoru (11) plastového hrdla (8). 
Otvor (11) plastového hrdla (8) je vybavený osadením (12), 
do ktorého sú vložené segmenty (13), skrutkovo spojené  
s vložkou (4). 
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(51) F17C 13/00 
(21) 50050-2021 
(22) 16.6.2021 
(71) Cryoniq s.r.o., Nové Zámky, SK; 
(72) Marusič Tomáš, Ing., Veľké Lovce, SK; Marusič Peter, Bc., 

Veľké Lovce, SK; 
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Hlava dewarovej nádoby 
(57) Hlava dewarovej nádoby obsahuje telo (1), prstenec (2), rúr-

ku (3) na odvod tekutého plynu a množinu guľôčok (4); telo 
(1) je valcovitého tvaru a obsahuje v spodnej časti kruhový 
vývrt na prijatie hrdla dewarovej nádoby; telo (1) dookola 
kruhového vývrtu tvorí stenu a nad vývrtom tvorí vrchnú 
časť; vrchná časť je vybavená vertikálnym kanálom (8),  
v ktorom je vložená rúrka (3) na odvod tekutého plynu  
z dewarovej nádoby, a tunelom (9) na prívod vzduchu; stena 
je vybavená vonkajšou obrubou (6) usporiadanou v jej spod-
nej časti a v stene nad obrubou (6) je po obvode vytvorená 
množina kruhových priechodných otvorov (10), kde v kaž-
dom otvore (10) je radiálne pohyblivo uložená jedna guľôč-
ka (4); priemer každého kruhového priechodného otvoru 
(10) ústiaci do kruhového vývrtu je menší ako priemer gu-
ľôčky (4) a priemer guľôčky (4) je väčší ako hrúbka steny; 
prstenec (2) je z vnútornej strany vybavený drážkou (7) ko-
rešpondujúcou s vonkajšou obrubou (6) a guľôčkami (4)  
a prstenec (2) je uložený na tele (1) vertikálne pohyblivo 
medzi otvorenou polohou hlavy a uzavretou polohou hlavy, 
kde v otvorenej polohe hlavy je drážka (7) na úrovni prie-
chodných otvorov (10) a každá guľôčka (4) sa nachádza  
v priestore ohraničenom priechodným otvorom (10) a dráž-
kou (7), a v uzavretej polohe hlavy sa v drážke nachádza 
vonkajšia obruba (6) a každá guľôčka (4) čiastočne presahu-
je zo steny do vnútorného priestoru kruhového vývrtu. 

 

  
 
 

(51) G03B 17/00 
(21) 113-2021 
(22) 26.7.2021 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Weis Peter, Ing., PhD., Ružomberok, SK; Majchrák Maroš, 

Ing., PhD., Skalité, SK; Madaj Rudolf, Ing., PhD., Bojnice, 
SK; Bašťovanský Ronald, Ing., PhD., Žilina, SK; 

(54) Sledovací držiak akčnej kamery na snímanie letu na pa-
raglidingovom klzáku 

 
 
 
 
 

(57) Sledovací držiak akčnej kamery na snímanie letu na paragli-
dingovom klzáku slúži na snímanie pilota počas letu na pa-
raglidingovom klzáku z unikátneho pohľadu. Nosné ramená 
(3) sú so základným rámom (1) otočne spojené prostredníc-
tvom čapov, ktoré sú jeho súčasťou. Nosné ramená (3) s vo-
diacim krížom (2) sú otočne prepojené ťahadlami (4) taktiež 
prostredníctvom čapov. Tieto komponenty sú proti vysunu-
tiu zabezpečené poistnými krúžkami (6). Plášť (5) je tvorený 
odolnou a ľahkou šuštiakovou textíliou. Na dodatočné zais-
tenie textílie na nosných ramenách sú cez vybratia výstup-
kov prevlečené gumičky (7). Príchytka kamery (11) s akč-
nou kamerou (12) sa umiesti do drážok v prednej časti zá-
kladného rámu (1). Cez otvory základného rámu sa prevlieka  
nastavovacia šnúra (10). Na nastavovaciu šnúru (10) je vy-
viazaná nosná šnúra (9) s karabínou (8). Hlavné výhody 
držiaka sú nízka hmotnosť, možnosť okamžitej zmeny  
z prepravného na letový tvar a naopak bezpečnosť použí-
vania, odolnosť proti poškodeniu, univerzálnosť a možnosť 
použitia ochranného obalu chrániaceho objektív kamery. 

 

  
 
 

(51) H01L 27/00, G01T 1/00 
(21) 50028-2021 
(22) 31.3.2021 
(71) Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava, SK; 
(72) Zaťko Bohumír, Mgr., PhD., Bratislava, SK; Dubecký Fran-

tišek, Ing., CSc., Bratislava, SK; 
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Veľkoplošný detektor jadrových častíc a žiarenia s pod-

ložkou, spôsob jeho výroby a zapojenie obsahujúce veľ-
koplošný detektor 

(57) Veľkoplošný detektor jadrových častíc a žiarenia s podlož-
kou (1) obsahuje: polovodičový substrát (2) vo forme plat-
ničky, celoplošnú elektródu (7) nanesenú na jednu plochu 
polovodičového substrátu (2) a vyvedenú na podložku (1) 
ako anóda (8) na napojenie k jednej čítacej elektronike, ak-
tívnu elektródu vo forme 2 až N segmentov (3) nanesených 
na opačnej ploche polovodičového substrátu (2), kde jednot-
livé segmenty (3) sú rozdelené na vhodné a chybné: na zá-
klade AV charakteristiky, kde segment (3) sa považuje za 
chybný, ak hodnota prúdu je rádovo vyššia ako mediánová 
hodnota prúdu v ostatných segmentoch, a/alebo na základe 
spektrometrie, kde segment (3) sa považuje za chybný, ak 
hodnota šírky testovaného píku kalibračného zdroja žiariča 
prekročí 1,5-násobok mediánovej hodnoty šírky píku v os-
tatných segmentoch, ostatné segmenty sú vhodné, a kde vhod-
né segmenty sú vodivo paralelne prepojené a vyvedené na 
podložku (1) ako katóda (6) na napojenie k jednej čítacej 
elektronike. Predmetom technického riešenia je aj spôsob 
výroby detektora. 
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(51) H02J 7/00, H02J 9/00 
(21) 26-2021 
(22) 24.2.2021 
(71) NES Nová Dubnica s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
(72) Buday Martin, Ing., Považská Bystrica, SK; Fusik Peter, Ing., 

Slávnica, SK; Kopecký Martin, Ing., Nová Dubnica, SK; 
(54) Multiplikatívne zapojenie pomocných zdrojov s využi-

tím MOSFET tranzistora s ochudobneným kanálom  
v bezdrôtovom prenose 

(57) Multiplikatívne zapojenie pomocných zdrojov s využitím 
MOSFET tranzistora s ochudobneným kanálom pozostáva  
z dvoch pomocných zdrojov (2) a (3), prúdového transfor-
mátora (6), usmerňovača (7), filtračného kondenzátora (8), 
zenerovej diódy (9), MOSFET tranzistora s ochudobneným 
kanálom (10) a riadiaceho obvodu (11), cievky (1), zdroja 
jednosmerného napätia (4) a riadiacej elektroniky (5). Zapo-
jenie sa vyznačuje tým, že dochádza k prepínaniu pomoc-
ných zdrojov (2) a (3) v prípade výpadku napätia cievky (1) 
a zároveň k neodoberaniu energie zo zdroja jednosmerného 
napätia (4) počas prítomnosti napätia na cievke (1). 

 

  
 
 

 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A23L  2/00        13-2021 
A61K 31/00  50046-2021 
B05B 13/00        74-2021 
B27B  5/00      104-2021 

B60P  1/00  50070-2020 
B60R 25/00  50064-2020 
B62H  3/00        77-2021 
E01C  9/00        76-2021 

E04C  3/00  50054-2021 
F16L 25/00  50061-2021 
F17C 13/00  50050-2021 
G03B 17/00      113-2021 

H01L 27/00  50028-2021 
H02J  7/00        26-2021 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
9335 F16L 37/00 
9336 F41A  3/00 
9337 C12C 13/00 
9338 G06M  1/00 

9339 E04B  1/00 
9340 A61B  5/00 
9341 A61L  9/00 
9342 B65D  5/00 

9343 B67D  1/00 
9344 E04B  1/00 
9345 E04B  1/00 
9346 A47K 11/00 

9347 F41A 21/00 
9348 B60G 13/00 
9349 E04H 17/00 

 
 

(51) A47K 11/00 
(11) 9346 
(21) 215-2020 
(22) 1.12.2020 
(43) 23.6.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) Varchola Peter, Brezina, SK; 
(72) Varchola Peter, Brezina, SK; 
(74) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK; 
(54) Jednorazová hygienická ekologická WC kefka 

 
 

(51) A61B 5/00, G01N 33/00 
(11) 9340 
(21) 1-2021 
(22) 5.1.2021 
(43) 26.5.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) Turanovič Tomáš, Mgr., Svätý Jur, SK; 
(72) Turanovič Tomáš, Mgr., Svätý Jur, SK; 
(54) Automat na meranie etanolu v dychu 

 
 

(51) A61L 9/00 
(11) 9341 
(21) 16-2021 
(22) 10.2.2021 
(43) 26.5.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) FuturoLighting, s.r.o., Piešťany, SK; 
(72) Kulikov Valentin, Handlová, SK; 
(74) Makovník Matej, Mgr., Banská Bystrica, SK; 
(54) Zariadenie na UV dezinfekciu vzduchu s použitím sve-

telných clôn a elektronického riadenia na automatickú 
prevádzku 

 
 

(51) B60G 13/00, B60G 11/00, F16F 13/00 
(11) 9348 
(21) 50026-2021 
(22) 29.3.2021 
(43) 23.6.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Murín Justín, prof. Ing., DrSc., Bratislava, SK; Goga Vla-

dimír, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; Sedlár Tibor, Ing., 
Bratislava, SK; 

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Tlmič vibrácií s vinutými ťažnými pružinami z nylonu 

 
 

(51) B65D 5/00 
(11) 9342 
(21) 50003-2021 
(22) 20.1.2021 
(31) CZ2020-37459 U 
(32) 21.4.2020 
(33) CZ 
 

(43) 9.6.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) PILOUS spol. s r.o., Praha, Žižkov, CZ; 
(72) Doležal Roman, DiS., Zeleneč, CZ; 
(74) KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s., Bratislava, SK; 
(54) Priemyselný obal 

 
 

(51) B67D 1/00 
(11) 9343 
(21) 6-2021 
(22) 25.1.2021 
(43) 9.6.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(72) Štubňa Boris, Ing., PhD., Vígľaš, SK; 
(54) Výčapný pult 

 
 

(51) C12C 13/00 
(11) 9337 
(21) 244-2020 
(22) 29.12.2020 
(43) 26.5.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Peciar Peter, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; Juriga Martin, 

Ing., PhD., Dolný Kubín, SK; Pištek Peter, Ing., PhD., Čadca, 
SK; Valiček Michal, Ing., Malá Čierna, SK; Guštafík Adam, 
Ing., Pezinok, SK; Kohútová Michaela, Ing., Martinček, SK; 
Jezsó Kristián, Ing., Veľká Mača, SK; Štofan Jaroslav, Ing., 
Radošina, SK; Žúrek Adam, Bc., Senica, SK; Belluš Tomáš, 
Bc., Bratislava, SK; Stradiot Martin, Bc., Bratislava, SK; Zá-
hradník Michal, Bc., Radoľa, SK; Sninčák Adam, Bc., Brati-
slava, SK; Vereski Tijana, Bc., Kovačica, RS; Hanzlík Peter, 
Bc., Žiar nad Hronom, SK; 

(54) Automatizovaný pivovar 
 
 

(51) E04B 1/00, E04C 2/00 
(11) 9339 
(21) 50141-2020 
(22) 15.12.2020 
(43) 12.5.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) IN VEST s.r.o., Šaľa, SK; 
(72) Khandl Ivan, Ing., Šaľa, SK; Csiba Oto, Ing., Malé Dvorní-

ky, SK; Hubaček Peter, Ing., Nové Zámky, SK; 
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Prefabrikovaná stavebná bunka, prefabrikovaný stavebný 

bunkový systém a spôsob vytvorenia prefabrikovaného 
stavebného bunkového systému 
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(51) E04B 1/00, E04C 2/00 
(11) 9345 
(21) 5-2021 
(22) 25.1.2021 
(43) 23.6.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Farbák Matúš, Ing., PhD., Dolný Kubín, SK; Gocál Jozef, 

Ing., PhD., Žilina, SK; Jošt Jozef, Ing., PhD., Horný Hričov, 
SK; Šedivý Štefan, Ing., PhD., Bytča, SK; 

(54) Zapustený ohybovo odolný lepený spoj drevených CLT 
panelov 

 
 

(51) E04B 1/00, B32B 27/00, B32B 5/00, E04C 2/00, D04H 1/00 
(11) 9344 
(21) 50093-2020 
(22) 14.9.2020 
(43) 9.6.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) Beniač Marián, Ing., Dlhé Pole, SK; Kamenišťák Igor, Ing., 

Čadca, SK; 
(72) Beniač Marián, Ing., Dlhé Pole, SK; Kamenišťák Igor, Ing., 

Čadca, SK; 
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Prírodný kompozitný izolačný materiál a spôsob jeho 

výroby 
 
 

(51) E04H 17/00, E01C 11/00, B32B 17/00 
(11) 9349 
(21) 208-2020 
(22) 24.11.2020 
(43) 9.6.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) Bucha Štefan, Ing, Trenčianske Stankovce, SK; 
(72) Bucha Štefan, Ing, Trenčianske Stankovce, SK; 
(54) Použitie odpadových dosiek z polypropylénového alebo 

polyetylénového skleneného vlákna na výrobu záhrad-
ných obrubníkov 

 
 

(51) F16L 37/00 
(11) 9335 
(21) 50002-2021 
(22) 11.1.2021 
(43) 9.6.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) SLOVARM, a.s., Myjava, SK; 
(72) Kohut Josef, Ing., Velká n.Veličkou, CZ; 
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Rozoberateľná spojka pre polypropylénový systém na 

rozvod vody, vzduchu, prípadne iných médií 
 
 

(51) F41A 3/00 
(11) 9336 
(21) 50009-2021 
(22) 10.2.2021 
(43) 9.6.2021 
(45) 13.10.2021 
(73) KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Dubnica nad Váhom, SK; 
(72) Ušiak Roman, Ing., Trenčín 5, SK; Lukoťka Roman, Ing., 

Trenčín, SK; Mešťánek Fridrich, Pruské, SK; Tvrdoň Jo-
zef, Ing., Omšenie, SK; 

(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Automatický záver iniciátorov prachovej náplne veľko-

kalibrového beznábojnícového streliva 
 
 

(51) F41A 21/00 
(11) 9347 
(21) 50031-2021 
(22) 8.4.2021 
(43) 23.6.2021 
(45) 13.10.2021 
(67) 50018-2021 
(73) Takáč Marián, Jelenec, SK; Bagin Jozef, Veľký Cetín, SK; 
(72) Takáč Marián, Jelenec, SK; Bagin Jozef, Veľký Cetín, SK; 
(74) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
(54) Tlmič 

 
 

(51) G06M 1/00 
(11) 9338 
(21) 50032-2021 
(22) 18.11.2015 
(43) 9.6.2021 
(45) 13.10.2021 
(67) 95-2015 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Bober Peter, Ing., PhD., Košice, SK; 
(54) Mechanické počítadlo s integrovaným pohonom kotúčov 

krokovými motormi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A47K 11/00  9346 
A61B  5/00  9340 
A61L  9/00  9341 
B60G 13/00  9348 

B65D  5/00  9342 
B67D  1/00  9343 
C12C 13/00  9337 
E04B  1/00  9339 

E04B  1/00  9345 
E04B  1/00  9344 
E04H 17/00  9349 
F16L 37/00  9335 

F41A  3/00  9336 
F41A 21/00  9347 
G06M  1/00  9338 
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MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
6120 14.09.2021 
6132 07.09.2021 
6232 29.09.2021 
6252 02.09.2021 
6253 02.09.2021 
6254 02.09.2021 
6255 02.09.2021 
6256 02.09.2021 
6284 19.09.2021 
6338 22.09.2021 

6474 02.09.2021 
6475 02.09.2021 
6500 02.09.2021 
6950 03.02.2021 
6951 18.02.2021 
6960 14.02.2021 
7023 18.02.2021 
7107 13.02.2021 
7339 05.02.2021 
7939 18.02.2021 

7963 17.02.2021 
7967 17.02.2021 
7974 09.02.2021 
7975 20.02.2021 
7976 14.02.2021 
7980 09.02.2021 
7981 13.02.2021 
7986 09.02.2021 
7998 03.02.2021 
8017 09.02.2021 

8028 27.02.2021 
8036 13.02.2021 
8058 21.02.2021 
8080 28.02.2021 
8094 20.02.2021 
8126 21.02.2021 
8129 02.02.2021 
8131 06.02.2021 
8175 28.02.2021 
8247 24.02.2021 

 
 
 
 
 
ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
7190 F03D  3/00  
7255 B60R 11/00  
7256 B60R 25/00  

7299 B60L 50/00  
7366 B29D 30/00  
 

7371 B29D 30/00  
8218 A61B  5/00 
 

8341 E01B 13/00  
8372 B27B 17/00  

 
 

(51) A61B 5/00, A41D 13/00 
(11) 8218 
(21) 208-2017 
(22) 29.9.2017 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; VÚTCH - CHEMI-

TEX, spol. s r.o., Žilina, SK;  
(54) Inteligentný odev na monitoring biodát človeka, najmä 

signálu z elektrokardiogramu 
 
 

(51) B27B 17/00, B27G 23/00, B23D 57/00 
(11) 8372 
(21) 246-2017 
(22) 9.11.2017 
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;  
(54) Zariadenie na prichytenie rezného mechanizmu moto-

rovej píly 
 
 

(51) B29D 30/00, B29B 15/00 
(11) 7366 
(21) 158-2014 
(22) 10.12.2014 
(73) VIPO a. s., Partizánske, SK; 
(54) Zariadenie a spôsob na fixáciu koncov drôtov pätkových 

lán 
 
 

(51) B29D 30/00, B29C 70/00 
(11) 7371 
(21) 24-2015 
(22) 26.2.2015 
(73) VIPO a. s., Partizánske, SK;  
(54) Zariadenie a spôsob na navádzanie a ukladanie drôtu 

na výrobu pätkových lán 
 
 
 
 

(51) B60L 50/00, B60R 16/00, H02J 7/00 
(11) 7299 
(21) 124-2014 
(22) 24.9.2014 
(73) Matula Peter, Ing., Trnava, SK;  
(54) Zariadenie na dojazd elektromobilu 

 
 

(51) B60R 11/00, B60R 25/00 
(11) 7255 
(21) 5059-2014 
(22) 3.11.2014 
(73) CONSTRUCT A&D, a.s., Velké Meziříčí, CZ;  
(54) Zámka diagnostickej zásuvky motorových vozidiel 

 
 

(51) B60R 25/00 
(11) 7256 
(21) 5060-2014 
(22) 3.11.2014 
(73) CONSTRUCT A&D, a.s., Velké Meziříčí, CZ;  
(54) Systém na uzamknutie automatickej prevodovky 

 
 

(51) E01B 13/00, E01B 1/00 
(11) 8341 
(21) 50114-2017 
(22) 24.11.2017 
(73) Veselý Martin, Jablonné nad Orlicí, CZ; Zikl Lubomír, Os-

trov, CZ;  
(54) Podvalová kotva a zostava podvalu s touto podvalovou 

kotvou 
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(51) F03D 3/00, F03D 7/00, F03D 13/00 
(11) 7190 
(21) 50129-2014 
(22) 14.10.2014 
(73) Branko Igor, Bratislava, SK;  
(54) Veterná turbína 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
A61B  5/00  8218 
B27B 17/00  8372 
B29D 30/00  7371 

B29D 30/00  7366 
B60L 50/00  7299 
 

B60R 11/00  7255 
B60R 25/00  7256 
 

E01B 13/00  8341 
F03D  3/00  7190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
QB2K Licenčné zmluvy 
 
 

(11) 9155 
(21) 50039-2020 
(73) Berčík Jakub, Ing., PhD., Brezno, SK; Bajús Ján, Ing., PhD., 

Polomka, SK; 
 Nadobúdateľ: 
 Bimeco, s.r.o., Nitra, SK; 
 Typ licencie: výlučná 
 Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.7.2021 
 Dátum zápisu do registra: 4.10.2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

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

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

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

(51) Medzinárodné triedenie dizajnov 
(54) Názov dizajnu 
(55) Vyobrazenie dizajnu/vyobrazenie dizajnu po čiastočnom výmaze 
(58) Dátum záznamu v registri, napr. zmeny mena, zániku, výmazu 

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

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

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

 
 
Prihlášky dizajnov 
RD9Q Exekúcie na prihlášky dizajnov 
RF9Q Ukončenie exekúcií na prihlášky dizajnov 
RL9Q Súdne spory o právo na prihlášky dizajnov 
RL9Q Ukončenie súdnych sporov o právo na prihlášky dizajnov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísané dizajny 
FG4Q Zapísané dizajny 
FG4Q Zapísané dizajny s odloženým zverejnením 
FG4Q Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu 
 zverejnenia 
MA4Q Zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
MA4Q Čiastočne zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa 
MC4Q Vymazané zapísané dizajny 
MG4Q Čiastočne vymazané zapísané dizajny 
MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
PC4Q Prevody a prechody práv 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (zálohy) 
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (ukončenie 
 zálohov) 
QB4Q Licenčné zmluvy registrované 
QC4Q Ukončenie platnosti licenčných zmlúv 
RD4Q Exekúcie na dizajny 
RD4Q Ukončenie exekúcií na dizajny 
RL4Q Prepis majiteľa dizajnu (na základe rozhodnutia súdu) 
RL4Q Súdne spory o právo na dizajny 
RL4Q Ukončenie súdnych sporov o právo na dizajny 
TA4Q Doplnenie pôvodcu (-ov) 
TB4Q Opravy mien 
TC4Q Zmeny mien 
TD4Q Opravy adries 
TE4Q Zmeny adries 
TF4Q Opravy dátumov 
TG4Q Opravy zatriedenia podľa Medzinárodného triedenia dizajnov 
TH4Q Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
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FG4Q Zapísané dizajny 
 
 
(11) (51) 
 
28924 25/03.06 
28925 25/03.11 
28926 11/01.03 
 
 
 

 13 (51) 11/01.03, 11/01.02, 11/01.05, 11/01.06 
(11) 28926 
(15) 6.10.2021 
(18) 2.8.2026 
(21) 75-2021 
(22) 2.8.2021 
(31) 101623 
(32) 5.2.2021 
(33) IB 
(73) CHANEL (Société par Actions Simplifiée), Neuilly sur Sei-

ne, FR;  
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, 

SK; 
(54) Kolekcia šperkov No 5 2021 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený alebo na ktorom 

bude aplikovaný, je určený ako bižutéria a klenoty. 
(28) 10 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

 

 

  
1.4 
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1.5 

  
1.6 

  
1.7 

  
2.1 

  
2.2 

  
2.3 

 

  
2.4 

 

 

  
2.5 

 

 

  
2.6 
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2.7 

  
3.1 

  
3.2 

  
3.3 

  
3.4 

  
3.5 
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3.6 

  
3.7 

  
4.1 

  
4.2 

  
4.3 

  
4.4 

  
4.5 
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4.6 

  
4.7 

  
5.1 

  
5.2 

  
5.3 

  
5.4 

  
5.5 
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5.6 

 

  
5.7 

 

  
6.1 

  
6.2 

 

  
6.3 

 

  
6.4 
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6.5 

 

  
6.6 

 

 

  
6.7 

  
7.1 

 

  
7.2 

 

  
7.3 
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7.4 

 

  
7.5 

 

  
7.6 

  
7.7 

  
8.1 

  
8.2 



69 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 19/2021 – SK  dátum vydania: 13.10.2021 
 

  
8.3 

 

  
8.4 

 

  
8.5 

  
8.6 

 

  
8.7 

 

  
9.1 
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9.2 

  
9.3 

  
9.4 

  
9.5 

 

  
9.6 

 

  
9.7 
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10.1 

  
10.2 

  
10.3 

  
10.4 

 

  
10.5 

 

  
10.6 
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10.7 

 
 

 13 (51) 25/03.06 
(11) 28924 
(15) 5.10.2021 
(18) 12.3.2026 
(21) 22-2021 
(22) 12.3.2021 
(73) Bušo Oľga, Ing., Bratislava, SK; 
(72) Bušo Oľga, Ing., Bratislava, SK; 
(74) BBLegal s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Kontajner na predaj kvetov  
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je kontajner na am-

bulantný predaj kvetov formou drive-in. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 

  
1.5 

  
1.6 
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1.7 

  
1.8 

 

 

 13 (51) 25/03.11, 25/99.00 
(11) 28925 
(15) 6.10.2021 
(18) 16.3.2026 
(21) 23-2021 
(22) 16.3.2021 
(73) iLO, s.r.o., Bratislava, SK;  
(72) Hatnančík Tibor, Bratislava, SK;  
(54) Kontajner s poličkami na servery 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je kontajner s po-

ličkami na servery. 
(28) 1 
(55) 

  
1.1 

  
1.2 

  
1.3 

  
1.4 
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1.5 

  
1.6 

  
1.7 

  
1.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(51) (11) 
 

11/01.03  28926 
25/03.06  28924 
25/03.11  28925 
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MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti 
 
 
 
(11) (58) 
 
27732 25.02.2021 
28246 17.02.2021 
28247 22.02.2021 
 
 
 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
27346 03/01.03  
28402 11/02.03  

28425 12/08.07  
28426 12/08.07  

28427 12/08.07  
28428 12/08.07  

28432 12/16.00 
28448 26/06.00  

 
 

 8 (51) 03/01.03 
(11) 27346 
(15) 24.7.2007 
(18) 11.12.2026 
(21) 60-2006 
(22) 11.12.2006 
(73) ARMA s. r. o., Dulovce, SK;  
(54) Výstrojová súčiastka pre ASR - taška na výstroj 
 Určenie výrobku: 
 Taška na výstroj je určená na prenos výstrojových súčias-

tok pre profesionálnych vojakov v rámci vykonávania slu-
žobnej činnosti a pri presunoch. 

 
 

 10 (51) 11/02.03 
(11) 28402 
(15) 17.7.2017 
(18) 15.11.2026 
(21) 132-2016 
(22) 15.11.2016 
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;  
(54) Zariadenie na pestovanie plodín 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený ako pro-

dukt slúžiaci na pestovanie bioplodín. 
 
 

 11 (51) 12/08.07 
(11) 28428 
(15) 12.9.2017 
(18) 29.12.2026 
(21) 149-2016 
(22) 29.12.2016 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, VELIZY VIL-

LACOUBLAY, FR;  
(54) Vozidlo 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je automobil. 

 
 

 11 (51) 12/08.07 
(11) 28427 
(15) 12.9.2017 
(18) 29.12.2026 
(21) 145-2016 
(22) 29.12.2016 
 

(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, VELIZY VIL-
LACOUBLAY, FR;  

(54) Vozidlo 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je automobil. 

 
 

 10 (51) 12/08.07 
(11) 28426 
(15) 8.9.2017 
(18) 29.12.2026 
(21) 146-2016 
(22) 29.12.2016 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, VELIZY VIL-

LACOUBLAY, FR;  
(54) Vozidlo 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je automobil. 

 
 

 11 (51) 12/08.07 
(11) 28425 
(15) 7.9.2017 
(18) 29.12.2026 
(21) 147-2016 
(22) 29.12.2016 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, VELIZY VIL-

LACOUBLAY, FR;  
(54) VOZIDLO 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktotom je dizajn stelesnený, je automobil. 

 
 

 10 (51) 12/16.00, 12/16.06, 12/16.08 
(11) 28432 
(15) 13.9.2017 
(18) 29.12.2026 
(21) 148-2016 
(22) 29.12.2016 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, VELIZY VIL-

LACOUBLAY, FR;  
(54) Časti a príslušenstvo vozidiel 
 Určenie výrobku: 
 Výrobky, v ktorých sú dizajny stelesnené, sú časti a príslu-

šenstvo vozidiel. 
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 11 (51) 26/06.00 
(11) 28448 
(15) 18.10.2017 
(18) 29.12.2026 
(21) 75-2017 
(22) 29.12.2016 
(73) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA, VELIZY VIL-

LACOUBLAY, FR;  
(54) Svetelné vybavenie vozidiel 
 Určenie výrobku: 
 Svetelné vybavenie vozidiel je určené na doplnenie výbavy 

vozidla alebo na nahradenie poškodených alebo pokaze-
ných častí vozidiel. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
03/01.03  27346 
11/02.03  28402 

12/08.07  28428 
12/08.07  28426 

12/08.07  28427 
12/08.07  28425 

12/16.00  28432 
26/06.00  28448 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 
 
 
 

OCHRANNÉ ZNÁMKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 19/2021 – SK  dátum vydania: 13.10.2021 
 
 

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) 
 
1031-2019 
1034-2019 
2362-2020 
      1-2021 
  765-2021 
  860-2021 
  932-2021 
1242-2021 
1257-2021 
1331-2021 
1332-2021 
1337-2021 
1420-2021 
1579-2021 
1652-2021 
1689-2021 
1696-2021 
1736-2021 
1762-2021 
1764-2021 
1767-2021 
1783-2021 
1786-2021 
1816-2021 
1845-2021 
1876-2021 
1898-2021 
1912-2021 
2017-2021 
2021-2021 
2025-2021 
2028-2021 
2061-2021 
2063-2021 

2065-2021 
2074-2021 
2076-2021 
2077-2021 
2078-2021 
2079-2021 
2086-2021 
2091-2021 
2092-2021 
2096-2021 
2113-2021 
2115-2021 
2118-2021 
2119-2021 
2120-2021 
2121-2021 
2131-2021 
2151-2021 
2171-2021 
2194-2021 
2196-2021 
2198-2021 
2205-2021 
2208-2021 
2210-2021 
2218-2021 
2225-2021 
2226-2021 
2241-2021 
2245-2021 
2246-2021 
2251-2021 
2252-2021 
2256-2021 

2271-2021 
2272-2021 
2278-2021 
2282-2021 
2283-2021 
2285-2021 
2294-2021 
2300-2021 
2302-2021 
2305-2021 
2306-2021 
2308-2021 
2309-2021 
2310-2021 
2314-2021 
2315-2021 
2319-2021 
2329-2021 
2334-2021 
2338-2021 
2339-2021 
2340-2021 
2341-2021 
2342-2021 
2343-2021 
2344-2021 
2345-2021 
2346-2021 
2347-2021 
2349-2021 
2357-2021 
2362-2021 
2363-2021 
2364-2021 

2365-2021 
2369-2021 
2370-2021 
2372-2021 
2380-2021 
2384-2021 
2390-2021 
2392-2021 
2393-2021 
2394-2021 
2396-2021 
2397-2021 
2398-2021 
2400-2021 
2404-2021 
2406-2021 
2407-2021 
2408-2021 
2409-2021 
2410-2021 
2411-2021 
2413-2021 
2416-2021 
2417-2021 
2420-2021 
2424-2021 
2425-2021 
2426-2021 
2443-2021 
2445-2021 
2447-2021

 
 

(210) 1031-2019 
(220) 16.5.2019 

 11 (511) 9, 16, 28 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; 

prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvu-
ku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zaria-
denia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie za-
riadenia; prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče úda-
jov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahova-
teľný); elektronické publikácie (sťahovateľné); digitálna 
hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikro-
procesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne 
karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny. 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; 
časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; 
plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; kata-
lógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; 
tlačené reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino 
(hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové 
kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolesá; stolové hry; ša-
chové hry; šípky (hra); žetóny na hazardné hry. 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, žltá 
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 1034-2019 
(220) 16.5.2019 

 11 (511) 9, 16, 28 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; 

prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvu-
ku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zaria-
denia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie za-
riadenia; prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče úda-
jov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahova-
teľný); elektronické publikácie (sťahovateľné); digitálna 
hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikro- 
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 procesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne 
karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny. 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; 
časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; 
plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; kata-
lógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; 
tlačené reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino 
(hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové 
kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolesá; stolové hry; ša-
chové hry; šípky (hra); žetóny na hazardné hry. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, žltá, oranžová 
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 2362-2020 
(220) 22.10.2020 

 11 (511) 9, 42 
(511) 9 - Počítačový hardvér; počítačový softvér; bezdrôtové LAN 

ovládače; piezoelektrické spínače; elektronické spínače citli-
vé na pohyb; automatické časové spínače; spínače pre počí-
tačové siete; počítačový softvér na správu sietí; počítačové 
sieťové servery; zariadenia na rozširovanie dosahu bezdrô-
tovej siete; adaptéry pre počítačové siete; operačný softvér 
pre VPN (virtuálnu privátnu sieť); počítačové programy na 
diaľkové spojenie s počítačmi alebo počítačovými sieťami; 
softvér pre počítače a mobilné prístroje na zabezpečovanie 
diaľkového prístupu prostredníctvom internetu k súkrom-
ným počítačovým sieťam; počítačový softvér pre servery na 
prístup k sieťam; sieťové smerovače (routery); smerovače 
pre veľkoplošné počítačové siete (WAN); bezdrôtové sme-
rovače (routery); počítačové sieťové smerovače; smerovače 
na smerovanie zvukových, video a digitálnych signálov; in-
teligentné brány pre komunikáciu; mobilné výpočtové a ope-
račné platformy skladajúce sa z dátových vysielačov a prijí-
mačov, bezdrôtových sietí a brán, určené na zber a správu 
dát; počítačový hardvér a softvér na správu bezdrôtových 
prístupových bodov; bezdrôtové prístupové body k počíta-
čovým sieťam LAN; počítačový softvér na prepájanie, sprá-
vu, konfiguráciu a prevádzku počítačových sietí; softvér po-
čítačového operačného systému; počítačový softvér pre sme-
rovače, spínače, rozbočovače a servery; počítačový softvér 
na správu a prevádzkovanie počítačového a komunikačného 
hardvéru; počítačový softvér na správu a zabezpečovanie 
sietí; počítačový softvér na prioritizáciu vyťaženia siete; po-
čítačový softvér zabezpečovanie kontroly prístupu a identifi-
káciu používateľov; počítačový softvér na šifrovanie, správu 
bezpečnosti a zabraňovanie vniknutiu; počítačový hardvér  
s funkciou zabezpečovania sietí; počítačový hardvér s funk-
ciou blokovania sieťovej premávky (firewall), šifrovania dát 
a/alebo interoperability so sieťovými bezpečnostnými proto-
kolmi; počítačový softvér na virtualizáciu ukladania údajov, 
analýzu údajov a bezpečnosť údajov; nahraté počítačové 
programy; počítačový softvér pre počítačové siete; počítačo-
vý softvér na prepájanie, monitorovanie, správu, kontrolu, 
analýzu, zabezpečovanie a prevádzku lokálnych, WAN, 
bezdrôtových sietí, dátových stredísk a telefónnych systé- 
 

 mov; počítačový softvér na obsluhu, údržbu, správu a nasa-
dzovanie cloud computingových zdrojov; počítačový softvér 
pre vývoj, nasadenie a správu počítačových systémov a apli-
kácií; počítačový softvér, ktorý poskytuje webový prístup  
k aplikáciám a službám prostredníctvom webového operač-
ného systému alebo portálového rozhrania; počítačový soft-
vér na vývoj a prevádzkovanie cloud computingových sietí  
a aplikácií; návody, ktoré sú zaznamenané opticky, elektro-
nicky a magneticky, a ktoré sú určené na použitie s tovarmi 
vedenými v triede 9 tohto zoznamu (nahraté nosiče údajov); 
počítačový softvér a hardvér na použitie pri odhaľovaní  
a prevencii narušení siete a škodlivého softvéru a na kontro-
lu a správu sieťového prístupu používateľov a na vynucova-
nie sieťových politík; počítačové programy na monitorova-
nie, analýzu alebo nahlasovanie sieťových informácií, úda-
jov a prenosov; počítačové programy a hardvér na optimali-
zovanie počítačových systémových zdrojov a dostupnosti. 
42 - Konzultačné služby v oblasti navrhovania, výberu, im-
plementácie, riadenia a používania počítačového hardvéru  
a softvérových systémov (pre tretie osoby); navrhovanie po-
čítačových sietí (pre tretie osoby); počítačové poradenstvo  
v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu; služ-
by technickej podpory; služby technickej podpory v oblasti 
riešenia problémov v podobe diagnostikovania počítačového 
hardvéru a softvéru; služby technickej podpory v oblasti po-
čítačovej, dátovej, e-mailovej, webovej a sieťovej bezpeč-
nosti; služby technickej podpory v oblasti monitorovania 
sieťových systémov na technické a počítačové bezpečnostné 
účely a riešenie problémov v podobe diagnostikovania prob-
lémov s hardvérom a softvérom počítačov; navrhovanie  
a vývoj počítačového hardvéru alebo softvéru v oblasti de-
tekcie, blokovania a odstraňovania počítačových vírusov  
a hrozieb; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS) v oblasti detekcie, blokovania a odstraňovania počí-
tačových vírusov a hrozieb; inštalácie počítačového softvéru 
v oblasti detekcie, blokovania a odstraňovania počítačových 
vírusov a hrozieb; navrhovanie a vývoj počítačového hard-
véru alebo softvéru v oblasti šifrovania a autentifikácie dát; 
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS)  
v oblasti šifrovania a autentifikácie dát; inštalácie počítačo-
vého softvéru v oblasti šifrovania a autentifikácie dát; navr-
hovanie a vývoj počítačového hardvéru alebo softvéru v ob-
lasti prevencie straty dát a ich obnovy; poskytovanie softvé-
ru prostredníctvom internetu (SaaS) v oblasti prevencie stra-
ty dát a ich obnovy; inštalácie počítačového softvéru v ob-
lasti prevencie straty dát a ich obnovy; obnova počítačových 
databáz; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru alebo 
softvéru v oblasti zabezpečenia sietí a detekcie, filtrovania, 
analýzy, správy a blokovania elektronickej komunikácie; po-
skytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) v ob-
lasti zabezpečenia sietí a detekcie, filtrovania, analýzy, sprá-
vy a blokovania elektronickej komunikácie; inštalácie počí-
tačového softvéru v oblasti zabezpečenia sietí a detekcie, fil-
trovania, analýzy, správy a blokovania elektronickej komu-
nikácie; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS); aktualizovanie počítačového softvéru (pre tretie oso-
by); služby poskytovateľov aplikačných služieb (ASP); pre-
vádzkovanie softvérových aplikácií (pre tretie osoby); on-
line poskytovanie informácií prostredníctvom počítačových 
sietí v oblasti počítačových sietí, počítačových systémov, 
počítačovej a sieťovej bezpečnosti a cloud computingu; 
technické konzultačné služby v oblasti počítačových sietí  
a návrhu sieťových systémov a cloud computingu; technický 
výskum v oblasti počítačových sietí a návrhu sieťových sys-
témov a cloud computingu; konzultácie v oblasti navrhova-
nia a vývoja virtualizačných technológií pre podniky a fir-
my; poskytovanie dočasného používania on-line nestiahnu-
teľného softvéru; poskytovanie dočasného použitia nestiah-
nuteľného online softvéru v oblasti počítačovej sieťovej ko-
munikácie; poskytovanie dočasného použitia nestiahnuteľ-
ného online softvéru na použitie pri navrhovaní, implemen- 
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tácii a prevádzke cloudových computingových sietí; posky-
tovanie dočasného používania nestiahnuteľného online soft-
véru na umožnenie podnikom, dátovým centrám a poskyto-
vateľom telekomunikačných služieb nasadiť, spravovať, od-
straňovať problémy, sledovať a aktualizovať sieťový softvér 
a služby; služby poskytovateľov aplikačných služieb (ASP) 
so softvérom aplikačného programovacieho rozhrania (API) 
na vytváranie aplikácií na použitie v sieťovej prevádzke, 
správu, konfiguráciu, optimalizovanie, monitorovanie, au-
tomatizáciu a bezpečnosť; služby v oblasti počítačovej bez-
pečnosti; počítačové služby v oblasti obmedzovania prístupu 
do počítačových sietí k nežiaducim webovým stránkam  
a médiám; poskytovanie informácií v oblasti počítačových 
sietí a vývoja softvéru; poskytovanie softvéru prostredníc-
tvom internetu (SaaS), ktorý zahŕňa obchodný a sieťový ana-
lytický softvér na správu počítačových sietí a telekomuni-
kačných sietí, poskytovanie bezpečnosti údajov, monitoro-
vanie výkonu siete a zhromažďovanie a analýzu údajov  
o využívaní siete a údajov o činnosti zákazníkov. 

(540) CISCO DNA 
(550) slovná 
(731) Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, San Jose, 

California 95134-1706, US; 
(740) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1-2021 
(220) 4.1.2021 

 11 (511) 5, 35 
(511) 5 - Vitamínové výživové doplnky; potravinové doplnky; vý-

živové doplnky; vitamíny a vitamínové prípravky; bylinné 
výživové doplnky; liečivé masti; farmaceutické prípravky  
a prírodné liečivá; minerálne výživové doplnky; liečivé po-
travinové doplnky. 
35 - Reklama; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); 
poskytovanie obchodných marketingových informácií; písa-
nie reklamných textov; organizovanie obchodných výstav  
a veľtrhov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); konzultačné a poradenské služby a pomoc v oblasti re-
klamy, marketingu a podpory predaja (pre tretie osoby). 

(540) MemoComplex 
(550) slovná 
(731) NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., U Smaltovny 625, 370 01 

České Budějovice, CZ; 
(740) Fialová Petra, Mgr., Praha, CZ; 

 
 

(210) 765-2021 
(220) 17.3.2021 

 11 (511) 9, 41 
(511) 9 - Nahrané nosiče s televíznymi programami; sťahovateľné 

videosúbory; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné 
filmy; sťahovateľné televízne programy; sťahovateľné obra-
zové súbory; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefó-
nov; podcasty (sťahovateľné); videokazety; interaktívne 
kompaktné disky; vopred nahrané kompaktné disky, optické 
kompaktné disky a DVD disky; počítačové programy (na-
hraté alebo sťahovateľné); mobilný aplikačný softvér pre in-
teraktívnu televíziu a pre interaktívne hry a kvízy; softvér 
pre videohry; softvér pre počítačové hry; interaktívne počí-
tačové programy pre videohry; elektronické herné počítačo-
vé programy; herný hardvér a softvér pre virtuálnu realitu; 
počítačový softvér pre kvízy; softvér pre arkádové hracie vi-
deoautomaty; softvér pre počítačové hry pre výherné hracie 
automaty; aplikačný softvér pre hazardné hry; sťahovateľný 
aplikačný softvér pre hazardné hry; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); sťahovateľné elektronické knihy; audio kni-
hy; e-knihy; puzdrá na mobilné telefóny. 

 

41 - Zábava; poskytovanie zábavy prostredníctvom televízie, 
káblovej televízie, satelitnej televízie a internetu; zábava  
v podobe nepretržitých herných súťaží; organizovanie zá-
bavných kvízov; televízna zábava zahŕňajúca účasť telefonu-
júceho publika; poskytovanie vzdelávacích zábavných slu-
žieb; služby týkajúce sa hier pre virtuálnu realitu poskytova-
né on-line prostredníctvom počítačovej siete; poskytovanie 
informácií týkajúcich sa zábavných podujatí prostredníc-
tvom on line sietí a internetu; tvorba televíznych programov; 
tvorba zvukových záznamov; tvorba videozáznamov; pro-
dukcia filmov (nie reklamných); moderovanie televíznych 
programov; požičiavanie kinematografických filmov; poži-
čiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie videonahrávok; 
distribúcia filmov; distribúcia televíznych programov; distri-
búcia zvukových nahrávok; distribúcia videonahrávok; or-
ganizovanie vzdelávacích podujatí; organizovanie kultúr-
nych podujatí; organizovanie zábavných podujatí; organizo-
vanie živých vystúpení; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; tvorba divadelných alebo iných predsta-
vení; zábavné parky; herne s hracími automatmi (služby); 
online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopíro-
vania); vydávanie kníh, časopisov, tlačovín; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); služby v oblasti vydávania hudby; 
online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovanie); online vydávanie elektronických kníh a časo-
pisov, novín, príručiek, inštruktážnych a učebných materiá-
lov; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti ko-
pírovania); poskytovanie nesťahovateľných televíznych pro-
gramov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požia-
danie); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníc-
tvom služieb na prenos videí (na požiadanie); online posky-
tovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); elek-
tronické hry poskytované prostredníctvom internetu; online 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); onli-
ne hazardné hry; služby kasín (hazardné hry); stávkovanie; 
služby v oblasti hrania pokra; organizovanie hier bingo; or-
ganizovanie hier zručnosti (zábava); informačné a poraden-
ské služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 41 tohto 
zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, oranžová 
(731) ITV Studios Netherlands Content B.V., Koos Postemalaan 8, 

1217 ZC Hilversum, NL; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 860-2021 
(220) 26.3.2021 

 11 (511) 9, 35, 37, 41, 42, 45 
(511) 9 - Hasiace prístroje; ohňovzdorné ochranné odevy; ochran-

né azbestové odevy (proti ohňu); hasiace prístroje do auto-
mobilov; požiarnické čerpadlá; požiarnické hadice; zvukové 
signálne zariadenia; elektrické signalizačné zvončeky; alar-
my; protipožiarne ochranné odevy; detektory dymu; detekto-
ry plynu; požiarne hlásiče; záchranné a požiarnické rebríky; 
zariadenia na hasenie požiarov; dýzy požiarnických hadíc; 
merače tlaku (tlakomery); ochranné masky; ochranné prilby;  
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 rozstrekovacie požiarnické zariadenia; hubice a rozdeľovače 
požiarnych hadíc; hadicové požiarne systémy; príslušenstvo 
hadicových požiarnych systémov; požiarnické prúdnice  
a savice; požiarnické savicové doplnky; požiarnické nasáva-
cie koše; poistky a spojky na požiarnické hadice; náhradné 
dielce a príslušenstvo na tovary uvedené v triede 9 tohto 
zoznamu; zachytávače a lapače iskier; požiarne hadicové 
navijaky; voľne stojace požiarne hadicové navijaky; požiar-
ne skrine na hadicové navijaky; požiarne skrine na hasiace 
prístroje; stabilné vodné (sprinklerové) hasiace zariadenia; 
stabilné penové a plynové hasiace zariadenia a zariadenia na 
vodnú hmlu; dýchacie masky (nie na umelé dýchanie); elek-
tronické alebo elektromechanické zabezpečovacie systémy 
proti požiarom; elektronické požiarne hlásiče; elektronické 
prístupové systémy pre vzájomne sa blokujúce dvere; počí-
tačový softvér (nahraté počítačové programy); požiarnické 
palice; ochranná obuv proti úrazom, proti ožiareniu a proti 
ohňu; ochranné odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej kon-
taminácii a protipožiarne ochranné odevy. 
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo  
v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce; ob-
chodné administratívne služby v oblasti protipožiarnej och-
rany a bezpečnosti práce; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s tovarmi protipožiarnej ochrany, s ochranným a bez-
pečnostným vybavením v oblasti bezpečnosti práce, s moni-
torovacími, záchrannými, bezpečnostnými, ochrannými a sig-
nalizačnými zariadeniami v oblasti bezpečnosti práce, s ha-
siacimi zariadeniami, hasiacimi prístrojmi, požiarnickými 
čerpadlami, požiarnickými hadicami a požiarnickými hyd-
rantmi. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy požiarnych hlásičov; opä-
tovné plnenie hasiacich prístrojov; údržba a opravy tlako-
vých bezpečnostných zariadení; údržba a opravy priemysel-
ných tlakových nádob; poradenské služby pri inštalácii vy-
bavenia na prevenciu požiaru; opätovné plnenie nádob 
plynmi; periodické skúšky tlakových nádob na plyny v rám-
ci opráv a údržby; opravy hasiacich prístrojov; revízie hasia-
cich prístrojov v rámci opráv a údržby; opravy požiarnych 
vodovodov, požiarnych klapiek a požiarnych dverí; revízie 
požiarnych vodovodov, požiarnych klapiek a požiarnych 
dverí v rámci opráv a údržby; Inštalácie hasiacich prístrojov, 
hasiacich zariadení a protipožiarnej techniky; opravy hasia-
cich prístrojov, hasiacich zariadení a protipožiarnej techniky; 
plnenie hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a protipo-
žiarnej techniky; kontrola hasiacich prístrojov, hasiacich za-
riadení a protipožiarnej techniky pred ich údržbou a opra-
vou; inštalácie a demontáž protipožiarnych stien, uzáver  
a prestupov. 
41 - Vydávanie a tvorba vzdelávacích materiálov, kníh a tla-
čovín; organizovanie a vedenie kurzov, školení a seminárov; 
organizovanie a vedenie školiacich kurzov; príprava a vy-
pracovanie vzdelávacích kurzov a skúšok; vzdelávacie a ško-
liace služby v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti 
práce; technické školenia zamerané na nebezpečenstvo po-
žiaru; organizovanie spoločenských, športových, zábavných, 
súťažných a vzdelávacích podujatí; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav v oblasti bezpečnosti a och-
rany zdravia pri práci a v oblasti požiarnej ochrany; organi-
zovanie spoločenských stretnutí v oblasti bezpečnosti a och-
rany zdravia pri práci a v oblasti požiarnej ochrany; školské 
služby (vzdelávanie). 
42 - Technická kontrola hasiacich prístrojov, hasiacich za-
riadení a protipožiarnej techniky; vypracovanie technických 
správ a dokumentácie v oblasti protipožiarnej ochrany a bez-
pečnosti práce (informačnotechnologické služby); kontroly 
kvality a overovanie. 
45 - Prenájom hasiacich prístrojov; poradenstvo v oblasti 
prevencie požiaru; služby vyhodnocovania rizík v oblasti 
protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce; poradenské  
a konzultačné služby v oblasti protipožiarnej ochrany a bez-
pečnosti práce; služby technika požiarnej ochrany a špecia-
listu požiarnej ochrany. 

(540) FIREcontrol 
(550) slovná 
(731) FIREcontrol s. r. o., Táborská 6, 821 04 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 932-2021 
(220) 6.4.2021 

 11 (511) 9, 39, 42 
(511) 9 - Elektrické monitorovacie prístroje (nie na lekárske po-

užitie); detektory; meracie prístroje; rýchlomery, tachomet-
re; rýchlomery (fotografia); presné meracie prístroje; svetel-
né alebo mechanické signalizačné panely; elektrodynamické 
zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; dopravné znač-
ky svetelné alebo mechanické; ukazovatele rýchlosti pre vo-
zidlá; diagnostické prístroje nie na lekárske účely; nahraté 
počítačové programy dopravno-správnych agiend; nahraté 
počítačové programy systémov na monitorovanie a riadenie 
dopravy; nahraté počítačové programy riadiacich systémov 
pre energetiku. 
39 - Informácie o možnostiach dopravy; dopravné informá-
cie; spracovávanie dopravných štatistík. 
42 - Inžinierska činnosť; počítačové programovanie; tvorba 
počítačového softvéru; tvorba počítačových systémov; pre-
vod (konverzia) počítačových údajov (nie fyzický); požičia-
vanie počítačového softvéru. 

(540) SYDO Trafic 
(550) slovná 
(731) GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., Hálova 47/12, 190 15 

Praha 9 - Satalice, CZ; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(210) 1242-2021 
(220) 30.4.2021 

 11 (511) 5, 16, 30, 32 
(511) 5 - Výživové doplnky vitamínové výživové doplnky; potra-

vinové prípravky so stopovými prvkami; minerálne výživo-
vé doplnky; vitamínové prípravky; náhrady cukru pre diabe-
tikov; potraviny pre diabetikov; rastlinné výťažky na farma-
ceutické použitie; sirupy na farmaceutické použitie; diétne 
potraviny na lekárske použitie; výživové vlákniny; bylinko-
vé čaje na lekárske použitie; liečivé rastliny. 
16 - Papier a lepenka; papierové baliace materiály (výplňo-
vé, tlmiace); papierové krabice; papierové alebo lepenkové 
etikety; lepiace papierové štítky; plastové vrecia na balenie, 
obaľovanie a skladovanie; baliace plastové fólie. 
30 - Sirupy a melasy; prírodné sladidlá; prírodné nízkokalo-
rické sladidlá; cukrovinky; potravinárske príchute okrem 
esenciálnych olejov; aromatické prísady do nápojov (okrem 
esenciálnych olejov); koreniny. 
32 - Sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje; kon-
centráty používané pri príprave nealkoholických nápojov; 
miešané ovocné džúsy. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) zelená, fialová, hnedá, žltá, červená 
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(731) HEINZ FOOD a.s., Jerlochovice 120, 742 45 Fulnek, CZ; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(210) 1257-2021 
(220) 3.5.2021 

 11 (511) 30, 32, 35 
(511) 30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); čaj; ľadový 

čaj; čajové nápoje. 
32 - Sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápo-
jov; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; ovocné neal-
koholické nápoje s príchuťou čaju; nealkoholické nápoje na 
báze vody obsahujúce čajové výťažky; limonády a nealko-
holické nápoje. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triede 30 a 32 tohto zoznamu; maloobchodné služ-
by s čajom; veľkoobchodné služby s čajom. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Wilfred s.r.o., Sľažany 199, 951 71 Sľažany, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 1331-2021 
(220) 12.5.2021 

 11 (511) 3, 5, 10, 29, 30, 35, 41 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

5 - Farmaceutické prípravky; posilňujúce prípravky (toniká); 
diétne látky na lekárske použitie; potravinové doplnky  
s kozmetickými účinkami; potravinové prípravky so stopo-
vými prvkami; chemickofarmaceutické prípravky; potravi-
nové doplnky s imunostimulačnými účinkami; farmaceutic-
ké prípravky na ošetrovanie očí; výživové doplnky; minerál-
ne výživové doplnky; vitamínové prípravky. 
10 - Chirurgické prístroje a nástroje; lekárske prístroje a ná-
stroje. 
29 - Potravinové doplnky z bielkovín na prípravu jedál (nie 
na lekárske použitie); potravinové doplnky zo živočíšnych 
pokrmových tukov (nie na lekárske použitie); tukové sub-
stancie na výrobu potravinových doplnkov zo živočíšnych 
pokrmových tukov (nie na lekárske použitie). 
30 - Potravinové doplnky z obilnín (nie na lekárske použi-
tie); potravinové doplnky z bylinkových čajov (nie na lekár-
ske použitie); chuťové prísady rastlinného pôvodu; príchute 
do potravín rastlinného pôvodu (okrem éterických esencií  
a esenciálnych olejov); prírodné sladidlá; korenie; gluténové 
potravinové doplnky; čajové nápoje (nie na lekárske použi-
tie). 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; reklama; mar-
keting; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie re-
klamných textov; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum 
trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; marketingo-
vý prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; podpora 
predaja pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach;  
 

organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; písanie reklamných tex-
tov; subdodávateľské služby (obchodné služby); grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; veľkoobchodné a malo-
obchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hy-
gienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; 
veľkoobchodné a maloobchodné služby s kozmetickými prí-
pravkami; veľkoobchodné a maloobchodné služby s potra-
vinovými doplnkami patriacimi do triedy 29 a 30; obchodné 
sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov  
v počítačových databázach; poskytovanie obchodných in-
formácií prostredníctvom webových stránok; rozvíjanie re-
klamných nápadov; poradenstvo v oblasti komunikácie (re-
klama); podnikové komunikačné služby; administratívne služ-
by pri odporúčaní špecializovaných lekárov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov (okrem re-
klamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongre-
sov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúša-
vanie (pedagogická činnosť); organizovanie kultúrnych ale-
bo vzdelávacích výstav; praktický výcvik (ukážky); organi-
zovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sym-
pózií; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; on-
line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); koučovanie (školenie); odborné preškoľova-
nie; školské služby (vzdelávanie); individuálne vyučovanie; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účas-
ťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-
how. 

(540) glim care 
(550) slovná 
(731) GLIM Care, s.r.o., Choustník 12, 391 18 Choustník, CZ; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1332-2021 
(220) 12.5.2021 

 11 (511) 16, 35, 36, 41, 45 
(511) 16 - Tlačené firemné listiny; tlačivá (formuláre); papierové 

informačné brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; kalen-
dáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (periodiká); grafické 
znaky; samolepky (papiernický tovar). 
35 - Online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; roz-
hlasová reklama; televízna reklama; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie to-
varu; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklam-
né služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie re-
klamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; re-
klamné plagátovanie; prenájom reklamných materiálov; 
marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum 
verejnej mienky; vyhľadávanie sponzorov. 
36 - Správa nehnuteľností; správa nájomných domov; správa 
nájomných apartmánov; správa nájomných bytov; ubytova-
cie kancelárie (prenájom bývania); prenájom domov; prená-
jom apartmánov; prenájom bytov; zriaďovanie fondov; or-
ganizovanie dobročinných zbierok; organizovanie peňaž-
ných zbierok; finančné informácie; poskytovanie finančných 
informácií prostredníctvom webových stránok; elektronický 
prevod kapitálu; finančné záručné služby; finančné riadenie 
refundovaných platieb (pre tretie osoby); kolektívne finan-
covanie projektov (crowdfunding); finančné sponzorstvo; fi-
nančné sponzorstvo aktivít katolíckej cirkvi na Slovensku 
(služby); finančné sponzorstvo sociálnych zariadení; finanč-
né sponzorstvo zdravotníckych zariadení; finančné sponzor-
stvo adopcií detí na diaľku; finančné sponzorstvo kultúrnych 
pamiatok; finančné sponzorstvo humanitnej pomoci pre jed- 
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notlivca alebo skupinu osôb; finančné sponzorstvo individu-
álnej pomoci starším občanom; finančné sponzorstvo rodi-
nám s telesne alebo duševne hendikepovaným členom do-
mácnosti; finančné sponzorstvo študentom a pedagógom; fi-
nančné sponzorstvo v oblasti ochrany životného prostredia; 
finančné sponzorstvo v oblasti ochrany duchovných a kul-
túrnych hodnôt; finančné sponzorstvo v oblasti ochrany ľud-
ských práv. 
41 - Zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športo-
vých súťaží; organizovanie večierkov, výstav a spoločen-
ských podujatí na kultúrne, zábavné, športové a vzdelávacie 
účely; organizovanie hudobných podujatí; organizovanie ži-
vých vystúpení; poskytovanie zariadení na oddych a rekreá-
ciu; informácie o možnostiach zábavy; poskytovanie infor-
mácií o možnostiach rekreácie; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vyučovanie; vzdelávanie; náboženská výchova; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
výchovno-zábavné klubové služby. 
45 - Adopčné agentúry; organizovanie náboženských obra-
dov; online služby sociálnych sietí; vedenie náboženských 
obradov. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Nadácia LEA, Pusté Čemerné 136, 072 22 Pusté Čemerné, 

SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 
 

(210) 1337-2021 
(220) 12.5.2021 

 11 (511) 16, 35, 36, 41, 45 
(511) 16 - Tlačené firemné listiny; tlačivá (formuláre); papierové 

informačné brožúry; fotografie (tlačoviny); katalógy; kalen-
dáre; mapy; knihy; noviny; časopisy (periodiká); grafické 
znaky; samolepky (papiernický tovar). 
35 - Online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; roz-
hlasová reklama; televízna reklama; organizovanie obchod-
ných alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie to-
varu; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklam-
né služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklam-
ných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie re-
klamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; re-
klamné plagátovanie; prenájom reklamných materiálov; 
marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum 
verejnej mienky; vyhľadávanie sponzorov. 
36 - Správa nehnuteľností; správa nájomných domov; správa 
nájomných apartmánov; správa nájomných bytov; ubytova-
cie kancelárie (prenájom bývania); prenájom domov; prená-
jom apartmánov; prenájom bytov; zriaďovanie fondov; or-
ganizovanie dobročinných zbierok; organizovanie peňaž-
ných zbierok; finančné informácie; poskytovanie finančných 
informácií prostredníctvom webových stránok; elektronický 
prevod kapitálu; finančné záručné služby; finančné riadenie  
refundovaných platieb (pre tretie osoby); kolektívne finan-
covanie projektov (crowdfunding); finančné sponzorstvo; fi-
nančné sponzorstvo aktivít katolíckej cirkvi na Slovensku  
 

(služby); finančné sponzorstvo sociálnych zariadení; finanč-
né sponzorstvo zdravotníckych zariadení; finančné sponzor-
stvo adopcií detí na diaľku; finančné sponzorstvo kultúrnych 
pamiatok; finančné sponzorstvo humanitnej pomoci pre jed-
notlivca alebo skupinu osôb; finančné sponzorstvo individu-
álnej pomoci starším občanom; finančné sponzorstvo rodi-
nám s telesne alebo duševne hendikepovaným členom do-
mácnosti; finančné sponzorstvo študentom a pedagógom; fi-
nančné sponzorstvo v oblasti ochrany životného prostredia; 
finančné sponzorstvo v oblasti ochrany duchovných a kul-
túrnych hodnôt; finančné sponzorstvo v oblasti ochrany ľud-
ských práv. 
41 - Zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športo-
vých súťaží; organizovanie večierkov, výstav a spoločen-
ských podujatí na kultúrne, zábavné, športové a vzdelávacie 
účely; organizovanie hudobných podujatí; organizovanie ži-
vých vystúpení; poskytovanie zariadení na oddych a rekreá-
ciu; informácie o možnostiach zábavy; poskytovanie infor-
mácií o možnostiach rekreácie; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vyučovanie; vzdelávanie; náboženská výchova; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
výchovno-zábavné klubové služby. 
45 - Adopčné agentúry; organizovanie náboženských obra-
dov; online služby sociálnych sietí; vedenie náboženských 
obradov. 

(540) iqrzitum 
(550) slovná 
(731) Nadácia LEA, Pusté Čemerné 136, 072 22 Pusté Čemerné, 

SK; 
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 

 
 

(210) 1420-2021 
(220) 20.5.2021 

 11 (511) 30, 35, 43 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; chlieb, pekárske  

a cukrárske výrobky; pečivo (rožky, žemle); koláče; sušien-
ky; keksy; jemné pečivárske výrobky; cukrárske výrobky; 
zmrzliny. 
35 - Online objednávkové služby so zameraním na odnos 
hotového jedla z reštaurácie a donáškový servis. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby); samoobslužné reš-
taurácie; kaviarne; bary (služby); rýchle občerstvenie (snack-
bary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá, biela, žltá 
(731) FROMAX s.r.o., Nitrianska ulica 245/40, 951 07 Čechyn-

ce, SK; 
(740) Čierna Martina, JUDr., Nitra, SK; 
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(210) 1579-2021 
(220) 4.6.2021 

 11 (511) 9, 28, 42 
(511) 9 - Nabíjačky elektrických akumulátorov; elektrické aku-

mulátory; elektrické kontaktné akumulátory; skrine aku-
mulátorov; elektrické akumulátory pre elektrické vozidlá; 
nabíjačky batérií; elektrické batérie (články); anódy; anó-
dové batérie; protikorózne katódové prístroje; katódy; anti-
katódy; skúšobné prístroje (nie na lekárske použitie); prí-
stroje na rozbor plynov; materiály na elektrické vedenie 
(drôty, káble); elektrické drôty; elektrické káble; identifi-
kačné vlákna na elektrické drôty; identifikačné puzdrá na 
elektrické drôty; elektrické adaptéry; meradlá; meracie prí-
stroje; elektrické meracie zariadenia; elektrické kondenzá-
tory; indikátory strát elektrickej energie; nástroje a stroje 
na skúšanie materiálov; elektrolyzéry; motorové štartova-
cie káble; svorky (elektrotechnika); konektory (elektro-
technika); odbočnice, odbočné krabice (elektrotechnika); 
obmedzovače (elektrotechnika); rozvodové systémy elek-
trického vedenia; rozvodné panely (elektrina); elektrické 
relé; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); 
spínače; spojovacie skrinky (elektrotechnika); poistky; po-
istkové drôty z kovových zliatin; svetelné alebo mechanic-
ké signalizačné panely; spojky elektrického vedenia; polo-
vodiče; regulátory napätia do vozidiel; transformátory na 
zvýšenie napätia; zachytávače iskier; antény; automatické 
ovládacie zariadenia vozidiel; automatické hlásiče nízkeho 
tlaku v automobilových pneumatikách; autorádiá; zabezpe-
čovacie zariadenia proti odcudzeniu; rýchlomery, tacho-
metre; počítadlá prejdených kilometrov do vozidiel; zaria-
denia na zaznamenávanie vzdialenosti; termostaty; termos-
taty do vozidiel; detektory dymu; elektrické odpory; vide-
okamery; registračné pokladnice; výstražné trojuholníky 
do vozidiel; ochranná obuv proti úrazom, proti ožiareniu  
a proti ohňu; navigačné nástroje; navigačné prístroje vozi-
diel (palubné počítače); satelitné navigačné prístroje; za-
riadenia globálneho polohového systému (GPS); sťahova-
teľné obrazové súbory; elektronické publikácie (sťahova-
teľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); za-
riadenia na spracovanie údajov; simulátory vedenia a ria-
denia dopravných prostriedkov; počítačové programy (sťa-
hovateľné); magnetické nosiče údajov; optické nosiče úda-
jov; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné 
disky; disky DVD; spojovacie prvky (vybavenie zariadení 
na spracovanie údajov); elektronické diáre; neónové re-
klamy; elektronické informačné tabule; digitálne tabule; te-
lefónne záznamníky; počítačové tlačiarne; zobrazovacie 
dosky (fotografia); elektronické perá (vizuálne zobrazova-
cie zariadenia); karty s integrovanými obvodmi (pamäťové 
alebo mikroprocesorové); počítačové operačné programy 
(nahraté); monitorovacie počítačové programy; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); periférne zariade-
nia počítačov; počítačový hardvér; USB kľúče; prenosné 
počítače; tablety (prenosné počítače); magnetické disky; čí-
tacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skene-
ry (zariadenia na spracovanie údajov); vedecké, námorné, 
geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signa-
lizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a ná-
stroje; prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje  
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, reguláciu 
alebo ovládanie elektrického prúdu; počítacie stroje; hasia-
ce prístroje. 
28 - Modely automobilov; podvozky modelov automobi-
lov; hračkárske modely; hračkárske modely vozidiel; hrač-
kárske modely helikoptér; hračkárske modely železníc; 
hračkárske modely lietadiel; skladacie modely (hračky); 
hračkárske modely vlakových súprav; autá (hračky); hrač-
kárske automobily; vozidlá (hračky); hry; hračky; akčné 
figúrky (hračky); akčné hračky; bábiky; bábky; balóny (na 
oslavy, na hranie); domčeky pre bábiky; čajové súpravy na 
hranie (hračky); drevené hračky; figúrky (hračky); gumené  
 

hračky; handrové bábiky; hračkárske hudobné nástroje; 
hračkárske náradie; kojenecké hračky do detskej postieľky; 
hračky z textilných materiálov; kostýmy (hračky pre deti); 
kovové hračky; manipulačné hry; mäkké hračky; odevy pre 
bábiky; obuv pre bábiky; ohybné hračky; plyšové hračky; 
pískacie hračky; peniaze na hranie; hlavolamy (puzzle); 
šarkany; šachové figúrky; šachovnice; stavebnice; spolo-
čenské stolové hry; vĺčiky (hračky); športové potreby; 
športové náradie; atrapy, napodobeniny tovarov; bedmin-
tonové košíky; bejzbalové rukavice; biliardové stoly; bo-
xerské rukavice; chrániče na kolená (športový tovar); chrá-
niče na píšťaly (športový tovar); chrániče na lakte (športo-
vé potreby); vzpieračské činky; cvičebné náradie na posil-
ňovanie hrudných svalov; golfové palice; golfové rukavice; 
golfové vozíky; gymnastické zariadenia; lopty na hranie; 
náradie na lukostreľbu; plávacie kolesá; plávacie ramenné 
pásy; stroje na telesné cvičenia; tenisové siete; suspenzory 
pre športovcov (športové potreby); trampolíny. 
42 - Vedecké a technologické služby; technologický vý-
skum; technologické služby s nimi súvisiace dizajnérske 
služby; vedecký výskum; priemyselné analýzy a priemy-
selný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru; 
navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru; navrhovanie 
vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); inžiniersky 
výskum; počítačové programovanie; priemyselné dizajnér-
stvo; kalibrácia; aktualizovanie počítačového softvéru; po-
radenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvé-
ru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačo-
vého softvéru; obnovovanie počítačových databáz; analýzy 
počítačových systémov; návrh počítačových systémov; in-
štalácie počítačového softvéru; diaľkové monitorovanie 
počítačových systémov; uchovávanie elektronických úda-
jov; technologické poradenstvo; navrhovanie modelov au-
tomobilov; navrhovanie modelov vozidiel; letecký dizajn; 
technické konzultačné služby v oblasti leteckého inžinier-
stva; letecké prieskumné služby; vývoj lietadiel; navrhova-
nie námorných dopravných prostriedkov; meranie prúdenia 
vzduchu; navrhovanie dronov; poskytovanie softvéru pro-
stredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti in-
formačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačo-
vých technológií; externé poskytovanie služieb v oblasti 
informačných technológií; požičiavanie počítačov; tvorba  
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťo-
vanie na počítačových stránkach (webových stránkach); 
prenájom webových serverov; prenájom počítačových ser-
verov (serverhosting); poskytovanie internetových vyhľa-
dávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); poskyto-
vanie informácií o počítačových technológiách a progra-
movaní prostredníctvom webových stránok; poradenstvo  
v oblasti telekomunikačných technológií. 

(540) XRAYX4 
(550) slovná 
(731) XRAY, s.r.o., K výstavisku 6992, 911 01 Trenčín, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 1652-2021 
(220) 14.6.2021 

 11 (511) 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 
(511) 35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s odevmi, s koz-

metikou, s domácimi potrebami, s čistiacimi prostriedkami,  
s odevmi, s obuvou, s galantériou, s módnymi doplnkami, so 
športovými potrebami, s hrami a hračkami, so softvérom  
a hardvérom, so spotrebnou elektronikou, s knihami a inými 
tlačovinami, s nápojmi, s potravinami, s darčekovými pred-
metmi, s nábytkom, s okuliarmi, a s farmaceutickými prí-
pravkami; organizovanie súťaží na podporu predaja; online 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predaj-
cov tovarov a služieb; podpora predaja (pre tretie osoby); 
správa spotrebiteľských vernostných programov; služby po- 
rovnávania cien; zoraďovanie údajov v počítačových data- 
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 bázach; zbieranie údajov do počítačových databáz; vyhľadá-
vanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; administratívne spra-
covanie obchodných objednávok; obchodné informácie a ra-
dy spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; zostavovanie 
štatistík; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné 
alebo reklamné účely; poradenstvo pri organizovaní a riade-
ní obchodnej činnosti; optimalizácia obchodovania na we-
bových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadáva-
čov na podporu predaja; poskytovanie obchodných informá-
cií prostredníctvom webových stránok; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; obchodné spro-
stredkovateľské služby; reklamné plagátovanie; komerčné 
informačné kancelárie; vyjednávanie a uzatváranie obchod-
ných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; analýzy nákladov; rozširovanie 
reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce; prenájom 
kancelárskych strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie úč-
tovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo 
podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri riadení 
podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); aktualizovanie reklamných materiálov; dražby; prie-
skum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie 
reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prepiso-
vanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; marke-
tingový prieskum; správa počítačových súborov; hospodár-
ske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; spra-
covanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre 
tretie osoby); zásielkové reklamné služby; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie 
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prehľad 
tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komuni-
kačných médiách pre maloobchod; obchodná správa licencií 
výrobkov a služieb (pre tretie osoby); grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba 
reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené re-
klamné služby typu „klikni sem“; záznamy písomnej komu-
nikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v regis-
troch; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verej-
nosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); do-
hodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
36 - Prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom 
kancelárskych priestorov; vyberanie nájomného; sprostred-
kovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správa 
nehnuteľností; správa nájomných domov; správcovstvo ma-
jetku (pre tretie osoby); sprostredkovanie (maklérstvo); od-
hadovanie nákladov na opravy (finančné odhadovanie); 
sprostredkovanie poistenia; konzultačné služby v oblasti po-
isťovníctva; informácie o poistení; organizovanie financova-
nia stavebných projektov; realitné kancelárie; úschovné 
služby, úschova v bezpečnostných schránkach; oceňovanie 
starožitností; oceňovanie šperkov; oceňovanie umeleckých 
diel; likvidácia podnikov (finančné služby); organizovanie 
peňažných zbierok; vydávanie cestovných šekov; životné 
poistenie; uzatváranie poistiek proti požiaru; zdravotné pois-
tenie; financovanie (služby); finančné informácie; zriaďova-
nie fondov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájom-
ných pohľadávok a záväzkov); finančné sponzorstvo. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; sta-
vebné poradenstvo; stavebné informácie; murárske práce; 
údržba nábytku; inštalovanie a opravy elektrických spotrebi-
čov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie; údržba  
a opravy motorových vozidiel; čistenie interiérov budov; čis-
tenie a opravy kotlov; prenájom buldozérov; inštalácie a op- 
ravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných  
 

systémov proti vlámaniu; prenájom stavebných strojov a za-
riadení; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; inštalá-
cie a opravy klimatizačných zariadení; demolácie budov; 
stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (staveb-
níctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; izolova-
nie stavieb; inštalácie, údržba a opravy strojov; interiérové  
a exteriérové maľovanie a natieranie; sadrovanie, štukova-
nie; klampiarstvo a inštalatérstvo; autoservisy (údržba a tan-
kovanie); montovanie lešení; informácie o opravách; klade-
nie povrchov komunikácií; prenájom stavebných žeriavov; 
pokrývačské práce; čistenie ciest; opravy zámok; inštalácie 
okien a dverí; údržba bazénov. 
39 - Prenájom automobilov; doprava, preprava; doprava ná-
kladu; kamiónová nákladná doprava; automobilová doprava; 
logistické služby v doprave; prenájom automobilov s vodi-
čom; prenájom dopravných prostriedkov; požičiavanie nosi-
čov na automobily; navigačné služby (určovanie polohy, 
stanovovanie trás a vedenie po stanovenej trase); odťahova-
nie vozidiel pri poruchách a nehodách; skladovanie častí mo-
torových vozidiel; parkovanie automobilov (služby); prená-
jom garáží; prenájom skladov; prenájom miest na parkova-
nie; sprostredkovanie prepravy; služby vodičov; služby po-
skytovania informácií o cestovaní alebo o preprave tovaru 
poskytovaných sprostredkovateľmi alebo turistickými kan-
celáriami; poskytovanie informácií o tarifách, cestovných 
poriadkoch a možnostiach prepravy; kontrola prepravované-
ho tovaru pred začiatkom prepravy; lodná preprava tovaru; 
námorná doprava; železničná doprava; skladovanie tovarov 
(úschova); sezónne uskladnenie pneumatík a pneumatík  
s diskami. 
41 - Zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
prenájom dekorácií na predstavenia; vzdelávanie; školenia; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); vydávanie časopisov, no-
vín, kníh a periodík; varietné predstavenia; poskytovanie 
športovísk; výchovnozábavné klubové služby; informácie  
o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie kolokvií; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); 
poskytovanie golfových ihrísk; služby poskytované prázdni-
novými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; 
organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizova-
nie večierkov; poskytovanie informácií o možnostiach rek-
reácie; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); organizovanie a vedenie sympózií; organizo-
vanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); tábory na športo-
vé sústredenia; prenájom tenisových kurtov; organizovanie 
plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); 
nočné kluby (zábava); karaoke služby; písanie textov; orga-
nizovanie a vedenie koncertov; služby diskdžokejov; prená-
jom športových plôch; turistické prehliadky so sprievodcom; 
prenájom bazénov alebo plavární. 
42 - Architektonické poradenstvo; architektonické služby; 
navrhovanie interiérov; geodézia (zememeračstvo); štúdie 
technických projektov; vypracovanie stavebných výkresov; 
inžinierska činnosť; urbanistické plánovanie; expertízy (in-
žinierske práce); poradenstvo v oblasti úspory energie; tech-
nologické poradenstvo; výskum a vývoj nových výrobkov 
(pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemy-
selné dizajnérstvo); grafické dizajnérstvo; priemyselné di-
zajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; mód-
ne návrhárstvo; skúšky materiálov; počítačové programova-
nie; kalibrácia; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie 
počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývo-
ja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvé-
ru; kontroly kvality; údržba počítačového softvéru; návrh 
počítačových systémov; tvorba a udržiavanie webových 
stránok (pre tretie osoby); inštalácie počítačového softvéru; 
poradenstvo v oblasti počítačových programov; diaľkové 
monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo v oblas- 
ti informačných technológií; vedecký výskum; technické pí- 
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sanie; kódovanie údajov; navrhovanie grafickej úpravy re-
klamných materiálov. 
43 - Hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; 
bary (služby); pivárne (služby); kaviarne; čajovne; rýchle 
občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápo-
jov na objednávku (ketering); reštauračné (stravovacie) služ-
by; samoobslužné reštaurácie; prenájom prenosných stavieb; 
požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; 
poskytovanie pozemkov pre kempingy; rezervácie prechod-
ného ubytovania; penzióny; motely (služby); ubytovacie 
kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne. 
44 - Poľnohospodárske, vodohospodárske, záhradnícke a les-
nícke služby; aranžovanie kvetov; chov rýb; krajinné návr-
hárstvo; ničenie buriny; ničenie škodcov v poľnohospodár-
stve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; chov 
zvierat; rastlinné škôlky; regulovanie výskytu škodcov v po-
ľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a les-
níctve; starostlivosť o vzhľad zvierat; údržba trávnikov; vi-
nohradníctvo; záhradkárske služby; záhradníctvo; zalesňo-
vanie; zhotovovanie vencov; letecké alebo pozemné rozpty-
ľovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií; lie-
čenie stromov; liečenie pomocou zvierat; služby záhradných 
architektov; poľnohospodárske poradenstvo; poľnohospo-
dárstvo (agrotechnika); prenájom poľnohospodárskych ná-
strojov a zariadení; prenájom poľnohospodárskych strojov, 
náradia a zariadení; postreky na ochranu plodín na poľno-
hospodárske účely; poskytovanie informácií o poľnohospo-
dárskych, záhradkárskych a lesníckych službách; poradenské 
a konzultačné služby v oblasti používania iných ako che-
mických látok za účelom trvalo udržateľného rozvoja v po-
ľnohospodárstve a záhradkárstve; fyzioterapia; rehabilitácie 
tela; zdravotnícka starostlivosť; zdravotnícka starostlivosť o 
športovcov; služby chiropraktikov; zdravotné strediská 
(služby); masáže; lekárske služby; psychologické služby; te-
tovanie; sauny (služby); termálne kúpele; prenájom lekár-
skeho vybavenia; zdravotné strediská; zdravotné poraden-
stvo; zotavovne; salóny krásy; kadernícke salóny; soláriá 
(služby); nemocnice (služby); plastická chirurgia; zubné le-
kárstvo. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) žltá, modrá 
(731) Urminský Eduard, Ing., Tomášikova 50/D, 831 04 Brati-

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

 
 

(210) 1689-2021 
(220) 18.6.2021 

 11 (511) 15 
(511) 15 - Hudobné nástroje; gitary; husle; kontrabasy; violy; stru-

ny na hudobné nástroje; puzdrá na hudobné nástroje; ladič-
ky. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) DOWINA, s.r.o., Medená 16, 811 02 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1696-2021 
(220) 18.6.2021 

 11 (511) 15 
(511) 15 - Hudobné nástroje; gitary; husle; kontrabasy; violy; stru-

ny na hudobné nástroje; púzdra na hudobné nástroje; ladič-
ky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) DOWINA, s.r.o., Medená 16, 811 02 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1736-2021 
(220) 25.6.2021 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Online poskytovanie obchodného priestoru pre nákup-

cov a predajcov tovarov a služieb; marketing; konzultácie 
týkajúce sa reklamných komunikačných stratégií; adminis-
tratívne služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky); prenájom predajných stánkov; rozvíjanie 
reklamných nápadov; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; sprostredkovanie ob-
chodných zmlúv pre tretie osoby; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; poradenstvo v oblasti personálneho ma-
nažmentu; podpora predaja pre tretie osoby; kancelárie zao-
berajúce sa dovozom a vývozom; poradenstvo pri organizo-
vaní obchodnej činnosti ; pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; reklama. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Risen Energy Co., Ltd, Meilin Street, Tashan Industrial zo-

ne, Ninghai, Ningbo, 000 00 Zhejiang, CN; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 

 
 

(210) 1762-2021 
(220) 30.6.2021 

 11 (511) 11, 35, 37, 42 
(511) 11 - Zariadenia na rozvod vody a tepla; chladiace zariadenia; 

chladiarenské sústavy; vzduchotechnické zariadenia; klima-
tizačné zariadenia; tepelné čerpadlá; zariadenia vykurova-
cích systémov; solárne vykurovacie kolektory; výhrevné 
kotly; bojlery (nie časti strojov); komínové rúry, dymovody; 
kozuby (domové); radiátory (kúrenie); termostatické ventily 
(časti ústredného kúrenia); filtre do vodovodných zariadení  
a do vykurovacích zariadení; expanzné nádrže pre vykuro-
vanie a ich príslušenstvo; potrubné kohúty; mikrokogene-
račné jednotky (vykurovacie zariadenia). 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; veľko-
obchodné a maloobchodné služby s tepelnými čerpadlami,  
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mikrokogeneračnými jednotkami, výmenníkmi odpadového 
tepla; sprostredkovanie obchodu s tepelnými čerpadlami, 
mikrokogeneračnými jednotkami, výmenníkmi odpadového 
tepla; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 
42 tohto zoznamu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy tepelných čerpadiel, mikro-
kogeneračných jednotiek a výmenníkov odpadového tepla; 
vykonávanie tepelných, hlukových a vlhkostných izolácií  
a opravy týchto izolácií; inštalatérske služby; inštalačné 
služby a služby údržby v oblasti kúrenárstva; elektroinšta-
lačné služby. 
42 - Expertná a poradenská činnosť v oblasti úspory energií; 
štúdie technických projektov; expertízy (inžinierske práce); 
inžinierska a projektová činnosť; odborné poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti projektovania zariadení pre vyku-
rovanie, chladenie, sušenie a klimatizácie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, sivá 
(731) GT Energy s.r.o., Dolnoměcholupská 522/12a, Dolní Měcho-

lupy, 111 01 Praha 10, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 1764-2021 
(220) 30.6.2021 

 11 (511) 11, 35, 37, 42 
(511) 11 - Zariadenia na rozvod vody a tepla; chladiace zariadenia; 

chladiarenské sústavy; vzduchotechnické zariadenia; klima-
tizačné zariadenia; tepelné čerpadlá; zariadenia vykurova-
cích systémov; solárne vykurovacie kolektory; výhrevné 
kotly; bojlery (nie časti strojov); komínové rúry, dymovody; 
kozuby (domové); radiátory (kúrenie); termostatické ventily 
(časti ústredného kúrenia); filtre do vodovodných zariadení  
a do vykurovacích zariadení; expanzné nádrže pre vykuro-
vanie a ich príslušenstvo; potrubné kohúty; mikrokogene-
račné jednotky (vykurovacie zariadenia). 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; veľko-
obchodné a maloobchodné služby s tepelnými čerpadlami, 
mikrokogeneračnými jednotkami, výmenníkmi odpadového 
tepla; sprostredkovanie obchodu s tepelnými čerpadlami, 
mikrokogeneračnými jednotkami, výmenníkmi odpadového 
tepla; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 
42 tohto zoznamu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy tepelných čerpadiel, mikro-
kogeneračných jednotiek a výmenníkov odpadového tepla; 
vykonávanie tepelných, hlukových a vlhkostných izolácií  
a opravy týchto izolácií; inštalatérske služby; inštalačné 
služby a služby údržby v oblasti kúrenárstva; elektroinšta-
lačné služby. 
42 - Expertná a poradenská činnosť v oblasti úspory energií; 
štúdie technických projektov; expertízy (inžinierske práce); 
inžinierska a projektová činnosť; odborné poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti projektovania zariadení pre vyku-
rovanie, chladenie, sušenie a klimatizácie. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna, červená 
 

(731) GT Energy s.r.o., Dolnoměcholupská 522/12a, Dolní Měcho-
lupy, 111 01 Praha 10, CZ; 

(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 
 

(210) 1767-2021 
(220) 30.6.2021 

 11 (511) 11, 35, 37, 42 
(511) 11 - Zariadenia na rozvod vody a tepla; chladiace zariadenia; 

chladiarenské sústavy; vzduchotechnické zariadenia; klima-
tizačné zariadenia; tepelné čerpadlá; zariadenia vykurova-
cích systémov; solárne vykurovacie kolektory; výhrevné 
kotly; bojlery (nie časti strojov); komínové rúry, dymovody; 
kozuby (domové); radiátory (kúrenie); termostatické ventily 
(časti ústredného kúrenia); filtre do vodovodných zariadení  
a do vykurovacích zariadení; expanzné nádrže pre vykuro-
vanie a ich príslušenstvo; potrubné kohúty; mikrokogene-
račné jednotky (vykurovacie zariadenia). 
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); reklama; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; veľko-
obchodné a maloobchodné služby s tepelnými čerpadlami, 
mikrokogeneračnými jednotkami, výmenníkmi odpadového 
tepla; sprostredkovanie obchodu s tepelnými čerpadlami, 
mikrokogeneračnými jednotkami, výmenníkmi odpadového 
tepla; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 
42 tohto zoznamu. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy tepelných čerpadiel, mikro-
kogeneračných jednotiek a výmenníkov odpadového tepla; 
vykonávanie tepelných, hlukových a vlhkostných izolácií  
a opravy týchto izolácií; inštalatérske služby; inštalačné 
služby a služby údržby v oblasti kúrenárstva; elektroinšta-
lačné služby. 
42 - Expertná a poradenská činnosť v oblasti úspory energií; 
štúdie technických projektov; expertízy (inžinierske práce); 
inžinierska a projektová činnosť; odborné poradenské a kon-
zultačné služby v oblasti projektovania zariadení pre vyku-
rovanie, chladenie, sušenie a klimatizácie. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) oranžová, čierna 
(731) GT Energy s.r.o., Dolnoměcholupská 522/12a, Dolní Měcho-

lupy, 111 01 Praha 10, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(210) 1783-2021 
(220) 2.7.2021 

 11 (511) 29, 30, 35 
(511) 29 - Základy pre polievky vo forme želé; bujóny vo forme 

želé; polievkové koncentráty vo forme želé; bujóny a výva-
ry; gélové bujóny; polievky; instantné polievky; hydinové 
mäso v omáčke s cestovinami; základy pre prípravu gulášov. 
30 - Cestoviny ochutené omáčkami; zápražka svetlá a tma-
vá; zápražka bez obsahu lepku; základy na prípravu omáčok 
(chuťových prísad). 
35 - Podpora predaja pre tretie osoby; reklama; prezentácie 
výrobkov v komunikačných médiách a sociálnych sieťach; 
predvádzanie tovarov; inzercia; prenájom reklamnej plochy 
a času v komunikačných médiách a na sociálnych sieťach; 
distribúcia reklamných materiálov a vzoriek tovarov; po-
skytovanie informácií komerčného alebo reklamného cha- 
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rakteru, multimediálnych informácií komerčného charakte-
ru; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu 
a predaja tovarov uvedených v triede 29 tohto zoznamu, 
vrátane predaja tovarov uvedených v triede 29 tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu a sociálnych sietí; malo-
obchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triede 29 tohto zoznamu. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnická 133, 277 32 

Byšice, CZ; 
(740) Mgr. Jana Šuranová Traplová, Praha, CZ; 

 
 

(210) 1786-2021 
(220) 7.3.2018 
(310) 87822229 
(320) 6.3.2018 
(330) US 

 11 (511) 9, 42 
(511) 9 - Počítačové sieťové zariadenia; počítačový softvér a po-

čítačový hardvér pre monitorovanie, posudzovanie, kontro-
lu a údržbu prevádzky priemyselných systémov. 
42 - Softvér ako služba (SaaS) pre poskytovanie monitoro-
vania, posudzovania, kontroly a údržby prevádzky priemy-
selných systémov. 

(540) ZTC 
(550) slovná 
(641) 017869600, 07.03.2018 
(731) Stratus Technologies Ireland Limited, International Finan-

cial Services Centre, 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, IE; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1816-2021 
(220) 8.7.2021 

 11 (511) 7 
(511) 7 - Zariadenia na elektrické zváranie; robotické zariadenia 

na elektrické zváranie; zariadenia na zváranie elektrickým 
oblúkom. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) CHOBOLA s.r.o., Řípská 1153/20a, 627 00 Brno, SK; 
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystri-

ca, SK; 
 
 
 

(210) 1845-2021 
(220) 13.7.2021 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Nahrané magnetické alebo optické nosiče údajov (infor-

mácie, dáta, zvuk a obraz); elektronické publikácie (sťahova-
teľné); elektronické zoznamy a adresáre (sťahovateľné); 
elektronické informačné materiály (sťahovateľné); elektro-
nické noviny (sťahovateľné); elektronické časopisy (sťaho-
vateľné); elektronické knihy (sťahovateľné); elektronické 
obchodné a odborné publikácie (sťahovateľné). 
16 - Tlačoviny; knihy; brožúry; katalógy; prospekty; letáky; 
plagáty; fotografie; kalendáre. 
35 - Reklama; reklamné služby na podporu informovanosti 
verejnosti o otázkach a iniciatívach v oblasti životného pro-
stredia; inzertné služby; podpora predaja pre tretie osoby; 
online reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej 
siete; inzertné služby prostredníctvom počítačovej komuni-
kačnej siete; obchodné informačné služby; odborné obchod-
né alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; spraco-
vanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti. 
38 - Prenos elektronickej pošty; elektronické zobrazovacie 
tabule (telekomunikačné služby); telefonická komunikácia 
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej po-
čítačovej siete; prenos správ, informácií, elektronických ča-
sopisov, elektronických novín, elektronických periodík  
a elektronických kníh prostredníctvom telekomunikačnej 
alebo počítačovej siete (telekomunikačné služby); poraden-
stvo v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vydávanie odborných, spravodajských a vzdelávacích 
tlačovín, publikácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov 
okrem reklamných; online vydávanie elektronických tla-
čovín (okrem reklamných); organizovanie vzdelávacích 
podujatí; vzdelávacie služby v oblasti ochrany životného 
prostredia; organizovanie a vedenie školení; organizovanie  
a vedenie vzdelávacích kurzov; organizovanie a vedenie pred-
nášok; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; or-
ganizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích alebo zábavných diskusných klubov; organi-
zovanie zábavných, kultúrnych alebo športových spoločen-
ských podujatí; organizovanie zábavných súťaží; organizo-
vanie vedomostných súťaží v oblasti ochrany životného pro-
stredia; organizovanie slávnostných ceremoniálov s udeľo-
vaním cien za dosiahnuté výsledky; vyučovanie v oblasti fi-
nančníctva a ekonomiky; organizovanie kultúrnych výstav; 
organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie športo-
vých podujatí; online poskytovanie elektronických publiká-
cií (bez možnosti kopírovania); vydávanie textov (okrem re-
klamných); poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 
41 tohto zoznamu. 
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostre-
dia. 

(540) Plaméta. Našou métou je zdravá 
 planéta. 
(550) slovná 
(731) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1876-2021 
(220) 16.7.2021 

 11 (511) 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; mydielka; mydlá. 

4 - Parfumované sviečky; priemyselný repkový olej; priemy-
selný slnečnicový olej; sviečky (na svietenie); včelí vosk. 
5 - Bylinkové čaje na lekárske použitie; chlieb pre diabeti-
kov na lekárske použitie; liečivé čaje; liečivé nápoje; liečivé 
rastliny; minerálne vody na lekárske použitie; tinktúry (far-
maceutické prípravky). 
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6 - Kovové brány; kovové pracky (železiarsky tovar); kovo-
vé sošky; zvončeky; kovové zvony. 
8 - Nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); 
nebožiece (ručné nástroje); lovecké nože. 
14 - Brošne (klenotnícke výrobky); náhrdelníky (klenotnícke 
výrobky); náramky (klenotnícke výrobky); náušnice; ozdoby 
z drahých kovov; prívesky (klenotnícke výrobky); prívesky 
na kľúče; prstene (klenotnícke výrobky); šperkovnice. 
15 - Hudobné nástroje. 
16 - Brožované knihy; brožúry; ceruzky; fotografie; grafické 
zobrazenia; kalendáre; knihy; mapy; obrazy; pohľadnice; 
publikácie. 
18 - Biče; kabelky; kožené kľúčenky (prívesky); kožené 
obaly na kľúče (kľúčenky); kožušinové prikrývky; nákupné 
tašky; náprsné tašky; peňaženky; podkovy na konské kopytá; 
kožené remienky. 
20 - Búdky pre zvieratá chované v domácnosti; dekoratívne 
zvonkohry; drevené alebo plastové debny; prepravné prútené 
koše; kozubové zásteny (nábytok); bytové zariadenie (deko-
račné predmety); nábytok; plastové nádoby (obaly); drevené 
prepravné nádoby; včelárske plásty; umelecké diela zo sla-
my; podhlavníky; podušky; prútený alebo košikársky tovar; 
drevené rámy do úľov; sochy z dreva, vosku, sadry alebo 
plastov; drevené, voskové, sadrové alebo plastové sošky; 
stolárske umelecké výrobky; drevené, voskové, sadrové ale-
bo plastové umelecké predmety; vankúše; včelie úle. 
21 - Cukorničky; čajové súpravy (stolový riad); čaše; demi-
žóny; kuchynské dosky na krájanie; dózy na čaj; kade, put-
ne; džbány; porcelánové, terakotové alebo sklenené figuríny; 
hrebene; hrnce, hrnčeky; hrnčiarsky tovar; keramické výrob-
ky pre domácnosť; koreničky; koše pre domácnosť; krištáľ 
(výrobky z krištáľového skla); kŕmidlá pre hospodárske 
zvieratá; kuchynské nádoby; kuchynský riad; kvetináče; ly-
žice, varechy na miešanie (kuchynské náradie); metly; misy; 
poháre, šálky, hrnčeky na pitie; čútory, cestovné fľaše; skle-
né nádoby; sklené poháre; maľované sklené výrobky; 
soľničky; porcelánové, terakotové alebo sklenené sošky; 
svietniky; taniere; porcelánové, terakotové alebo sklenené 
umelecké predmety; varešky (kuchynské náradie); vázy. 
22 - Česaná vlna; ľan (surovina); ovčia vlna; textílie zo su-
rových vlákien; vlna (surovina alebo polotovar). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, hnedá 
(731) Sekčov - Topľa, o.z., Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice, SK; 

 
 

(210) 1898-2021 
(220) 19.7.2021 

 11 (511) 24, 25, 35 
(511) 24 - Nažehľovacie textílie; textilné materiály; bavlnené textí-

lie; textílie pre odevný priemysel. 
25 - Šaty; košele; tričká; športové tielka; nohavice; nohavi-
cové sukne; legíny; sukne; trikoty (cvičebné úbory); plážové 
oblečenie; plavky; bundy; saká; spodná bielizeň; opasky 
(časti odevov); župany; svetre; pulóvre; ponožky; pančuchy; 
pyžamá; odevy; pokrývky hlavy; kombinézy (oblečenie); 
korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); vrchné ošate-
nie; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty. 
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia; 
obchodná administratíva; sprostredkovanie nákupu a predaja  
 
 

tovarov; obchodné alebo podnikateľské informácie; posky-
tovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpo-
ra predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; prieskum 
trhu; prieskum verejnej mienky; rozširovanie reklamných 
oznamov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Berešová Michaela, Zdoba 195, 044 41 Košice-Ťahanovce, 

SK; 
(740) Rehák Marek, Topoľčany, SK; 

 
 

(210) 1912-2021 
(220) 21.7.2021 

 11 (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 
(511) 9 - Nahrané magnetické alebo optické nosiče údajov (infor-

mácie, dáta, zvuk a obraz); elektronické publikácie (sťahova-
teľné); elektronické zoznamy a adresáre (sťahovateľné); 
elektronické informačné materiály (sťahovateľné); elektro-
nické noviny (sťahovateľné); elektronické časopisy (sťaho-
vateľné); elektronické knihy (sťahovateľné); elektronické 
obchodné a odborné publikácie (sťahovateľné). 
16 - Tlačoviny; knihy; brožúry; katalógy; prospekty; letáky; 
plagáty; fotografie; kalendáre. 
35 - Reklama; reklamné služby na podporu informovanosti 
verejnosti o otázkach a iniciatívach v oblasti životného pro-
stredia; inzertné služby; podpora predaja pre tretie osoby; 
online reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej 
siete; inzertné služby prostredníctvom počítačovej komuni-
kačnej siete; obchodné informačné služby; odborné obchod-
né alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; spraco-
vanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti. 
38 - Prenos elektronickej pošty; elektronické zobrazovacie 
tabule (telekomunikačné služby); telefonická komunikácia; 
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej po-
čítačovej siete; prenos správ, informácií, elektronických ča-
sopisov, elektronických novín, elektronických periodík  
a elektronických kníh prostredníctvom telekomunikačnej 
alebo počítačovej siete (telekomunikačné služby); poraden-
stvo v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Vydávanie odborných, spravodajských a vzdelávacích 
tlačovín, publikácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov 
okrem reklamných; online vydávanie elektronických tla-
čovín (okrem reklamných); organizovanie vzdelávacích po-
dujatí; vzdelávacie služby v oblasti ochrany životného pro-
stredia; organizovanie a vedenie školení; organizovanie  
a vedenie vzdelávacích kurzov; organizovanie a vedenie 
prednášok; organizovanie a vedenie konferencií; organizo-
vanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympó-
zií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích alebo zábavných diskusných klubov; or-
ganizovanie zábavných, kultúrnych alebo športových spolo-
čenských podujatí; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie vedomostných súťaží v oblasti ochrany životného 
prostredia; organizovanie slávnostných ceremoniálov s ude-
ľovaním cien za dosiahnuté výsledky; vyučovanie v oblasti 
finančníctva a ekonomiky; organizovanie kultúrnych výstav; 
organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie športo-
vých podujatí; online poskytovanie elektronických publiká-
cií (bez možnosti kopírovania); vydávanie textov (okrem re-
klamných); poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 
41 tohto zoznamu. 
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostre-
dia. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2017-2021 
(220) 3.8.2021 

 11 (511) 18, 25 
(511) 18 - Detské turistické nosiče; tašky na nosenie detí; popru-

hy na vedenie detí; tašky. 
25 - Obuv imitujúca chôdzu naboso (barefoot obuv); pod-
rážky na obuv imitujúcu chôdzu naboso (barefoot obuv). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Be Lenka s.r.o., Antona Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina, 

SK; 
(740) Vavro Tomáš, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2021-2021 
(220) 3.8.2021 

 11 (511) 18, 25 
(511) 18 - Detské turistické nosiče; tašky na nosenie detí; popru-

hy na vedenie detí; tašky. 
25 - Obuv imitujúca chôdzu naboso (barefoot obuv); pod-
rážky na obuv imitujúcu chôdzu naboso (barefoot obuv). 

(540) NUTON 
(550) slovná 
(731) Be Lenka s.r.o., Antona Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina, 

SK; 
(740) Vavro Tomáš, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2025-2021 
(220) 3.8.2021 

 11 (511) 18, 25 
(511) 18 - Detské turistické nosiče; tašky na nosenie detí; popru-

hy na vedenie detí; tašky. 
25 - Obuv imitujúca chôdzu naboso (barefoot obuv); pod-
rážky na obuv imitujúcu chôdzu naboso (barefoot obuv). 

(540) Barebarics 
(550) slovná 
(731) Be Lenka s.r.o., Antona Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina, 

SK; 
(740) Vavro Tomáš, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2028-2021 
(220) 3.8.2021 

 11 (511) 18, 25 
(511) 18 - Detské turistické nosiče; tašky na nosenie detí; popru-

hy na vedenie detí; tašky. 
25 - Obuv imitujúca chôdzu naboso (barefoot obuv); pod-
rážky na obuv imitujúcu chôdzu naboso (barefoot obuv). 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Be Lenka s.r.o., Antona Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina, 

SK; 
(740) Vavro Tomáš, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2061-2021 
(220) 10.8.2021 

 11 (511) 29, 30, 32, 33, 35 
(511) 29 - Potravinárske oleje; džemy; konzervované ovocie; kon-

zervovaná zelenina; ovocné chuťovky; zeleninové chuťov-
ky; orechové maslo; spracované ovocie; spracovaná zeleni-
na; sušené ovocie; sušené orechy. 
30 - Čaj; cukríky; sušienky; cukor; cukrovinky; čokoláda; 
bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); cestoviny; koreni-
ny; kuchynská soľ; soľ na konzervovanie potravín; káva; ka-
kao; múka; med; pralinky; ryža; ryžové chuťovky; omáčky 
(chuťové prísady); majonézy; chutneys (koreniny); ovocné 
želé (cukrovinky); marinády; pesto (bazalková omáčka). 
32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické zeleni-
nové výťažky; pivo; nealkoholické nápoje; vody (nápoje); 
ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); proteínové nápoje 
pre športovcov. 
33 - Víno; destilované nápoje; alkoholické nápoje. 
35 - Reklama; vydávanie reklamných textov; prenájom re-
klamných materiálov; sekretárske služby; účtovníctvo; rozši-
rovanie vzoriek tovarov; online poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov 
a služieb; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tova-
rov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá, biela 
(731) MGBIZ, s.r.o., Puškinova 1423/12, 052 01 Spišská Nová 

Ves, SK; 
 
 

(210) 2063-2021 
(220) 9.8.2021 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; limonády; nealkoholický cider 

(jablkový mušt). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, zelená, fialová, čierna, oranžová 
(731) 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; 

 
 

(210) 2065-2021 
(220) 10.8.2021 

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

chodná administratíva; organizovanie obchodných alebo re-
klamných výstav; organizovanie veľtrhov; reklama; vydáva-
nie reklamných textov; prenájom reklamných materiálov; 
rozširovanie vzoriek tovarov; online poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; odborné obchodné riadenie umeleckých čin-
ností; maloobchodné služby s umeleckými dielami poskyto-
vané galériami. 
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie 
peňažných zbierok. 
41 - Prenájom umeleckých diel; kultúrne a zábavné služby; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie kongresov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osob-
nou účasťou aj online; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; online školenia; kultúrne, vzdelávacie 
alebo zábavné služby poskytované galériami umenia; onli-
ne poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia); školenia. 

(540) Victory Art 
(550) slovná 
(731) MGBIZ, s.r.o., Puškinova 1423/12, 052 01 Spišská Nová 

Ves, SK; 
 
 

(210) 2074-2021 
(220) 11.8.2021 
(310) 573211 
(320) 2.7.2021 
(330) CZ 

 11 (511) 29, 35 
(511) 29 - Základy pre polievky vo forme želé; bujóny vo forme 

želé; polievkové koncentráty vo forme želé; bujóny a výva-
ry; gélové bujóny; polievky; instantné polievky; polievky  
v prášku a v konzerve. 

 
 
 
 

35 - Podpora predaja pre tretie osoby; reklama; prezentácie 
výrobkov v komunikačných médiách a sociálnych sieťach; 
predvádzanie tovaru; inzercia; prenájom reklamnej plochy  
a času v komunikačných médiách a na sociálnych sieťach; 
distribúcia reklamných materiálov a vzoriek tovarov; po-
skytovanie informácií komerčného alebo reklamného cha-
rakteru, multimediálnych informácií komerčného charakte-
ru; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu 
a predaja tovarov uvedených v triede 29 tohto zoznamu, 
vrátane predaja tovarov uvedených v triede 29 tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu a sociálnych sietí; malo-
obchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triede 29 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá, zelená, hnedá, okrová, oranžová 
(731) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnická 133, 277 32 

Byšice, CZ; 
(740) Mgr. Jana Šuranová Traplová, Praha, CZ; 

 
 

(210) 2076-2021 
(220) 11.8.2021 
(310) 573185 
(320) 2.7.2021 
(330) CZ 

 11 (511) 29, 35 
(511) 29 - Základy pre polievky vo forme želé; bujóny vo forme 

želé; polievkové koncentráty vo forme želé; bujóny a výva-
ry; gélové bujóny; polievky; instantné polievky; polievky  
v prášku a v konzerve. 
35 - Podpora predaja pre tretie osoby; reklama; prezentácie 
výrobkov v komunikačných médiách a sociálnych sieťach; 
predvádzanie tovaru; inzercia; prenájom reklamnej plochy  
a času v komunikačných médiách a na sociálnych sieťach; 
distribúcia reklamných materiálov a vzoriek tovarov; posky-
tovanie informácií komerčného alebo reklamného charakte-
ru, multimediálnych informácií komerčného charakteru; ob-
chodné sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu a preda-
ja tovarov uvedených v triede 29 tohto zoznamu, vrátane 
predaja tovarov uvedených v triede 29 tohto zoznamu pro-
stredníctvom internetu a sociálnych sietí; maloobchodné  
a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 
tohto zoznamu. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá, okrová, hnedá 
(731) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., Mělnická 133, 277 32 

Byšice, CZ; 
(740) Mgr. Jana Šuranová Traplová, Praha, CZ; 

 
 

(210) 2077-2021 
(220) 11.8.2021 
(310) 573213 
(320) 2.7.2021 
(330) CZ 

 11 (511) 29, 35 
(511) 29 - Základy pre polievky vo forme želé; bujóny vo forme 

želé; polievkové koncentráty vo forme želé; bujóny a výva-
ry; gélové bujóny; polievky; instantné polievky; polievky  
v prášku a v konzerve. 
35 - Podpora predaja pre tretie osoby; reklama; prezentácie 
výrobkov v komunikačných médiách a sociálnych sieťach; 
predvádzanie tovaru; inzercia; prenájom reklamnej plochy 
a času v komunikačných médiách a na sociálnych sieťach; 
distribúcia reklamných materiálov a vzoriek tovarov; po-
skytovanie informácií komerčného alebo reklamného cha-
rakteru, multimediálnych informácií komerčného charakte-
ru; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu 
a predaja tovarov uvedených v triede 29 tohto zoznamu, 
vrátane predaja tovarov uvedených v triede 29 tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu a sociálnych sietí; malo-
obchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triede 29 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 

(591) červená, žltá, okrová, oranžová, čierna 
(731) Orkla Foods Česko a Slovensko a. s., Mělnická 133, 277 32 

Byšice, CZ; 
(740) Mgr. Jana Šuranová Traplová, Praha, CZ; 

 
 

(210) 2078-2021 
(220) 11.8.2021 
(310) 573214 
(320) 2.7.2021 
(330) CZ 

 11 (511) 29, 35 
(511) 29 - Základy pre polievky vo forme želé; bujóny vo forme 

želé; polievkové koncentráty vo forme želé; bujóny a výva-
ry; gélové bujóny; polievky; instantné polievky; polievky  
v prášku a v konzerve. 
35 - Podpora predaja pre tretie osoby; reklama; prezentácie 
výrobkov v komunikačných médiách a sociálnych sieťach; 
predvádzanie tovaru; inzercia; prenájom reklamnej plochy 
a času v komunikačných médiách a na sociálnych sieťach; 
distribúcia reklamných materiálov a vzoriek tovarov; po-
skytovanie informácií komerčného alebo reklamného cha-
rakteru, multimediálnych informácií komerčného charakte-
ru; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu 
a predaja tovarov uvedených v triede 29 tohto zoznamu, 
vrátane predaja tovarov uvedených v triede 29 tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu a sociálnych sietí; malo-
obchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triede 29 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá, okrová, zelená 
(731) Orkla Foods Česko a Slovensko a. s., Mělnická 133, 277 32 

Byšice, CZ; 
(740) Mgr. Jana Šuranová Traplová, Praha, CZ; 

 
 

(210) 2079-2021 
(220) 11.8.2021 
(310) 573212 
(320) 2.7.2021 
(330) CZ 

 11 (511) 29, 35 
(511) 29 - Základy pre polievky vo forme želé; bujóny vo forme 

želé; polievkové koncentráty vo forme želé; bujóny a výva-
ry; gélové bujóny; polievky; instantné polievky; polievky  
v prášku a v konzerve. 
35 - Podpora predaja pre tretie osoby; reklama; prezentácie 
výrobkov v komunikačných médiách a sociálnych sieťach; 
predvádzanie tovaru; inzercia; prenájom reklamnej plochy 
a času v komunikačných médiách a na sociálnych sieťach;  
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distribúcia reklamných materiálov a vzoriek tovarov; po-
skytovanie informácií komerčného alebo reklamného cha-
rakteru, multimediálnych informácií komerčného charakte-
ru; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu 
a predaja tovarov uvedených v triede 29 tohto zoznamu, 
vrátane predaja tovarov uvedených v triede 29 tohto zoz-
namu prostredníctvom internetu a sociálnych sietí; malo-
obchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými  
v triede 29 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá, hnedá, okrová 
(731) Orkla Foods Česko a Slovensko a. s., Mělnická 133, 277 32 

Byšice, CZ; 
(740) Mgr. Jana Šuranová Traplová, Praha, CZ; 

 
 

(210) 2086-2021 
(220) 12.8.2021 

 11 (511) 35, 41, 43, 44 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; reklama; rozširovanie 

reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tla-
čoviny, vzorky); prenájom reklamného času v komunikač-
ných médiách; prenájom reklamných plôch; rozhlasová re-
klama; televízna reklama; prenájom reklamných materiálov; 
rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie reklamných 
textov; obchodný manažment; telemarketingové služby; 
marketing; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; ko-
merčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných tla-
čovín; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; 
administratívne spracovanie obchodných objednávok; vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďo-
vanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia  
a údržba údajov v počítačových databázach; spracovanie 
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; on line reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; organizovanie reklamných a obchodných predvádza-
cích akcií na podporu predaja výrobkov a služieb; analýzy 
nákladov; obchodné sprostredkovateľské služby; podpora 
predaja (pre tretie osoby); organizovanie spotrebiteľských 
ankiet (prieskum verejnej mienky); vzťahy s verejnosťou 
(public relations); obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
správa počítačových súborov; prehľad tlače (výstrižkové 
služby); prenájom predajných automatov; prenájom predaj-
ných stánkov; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triedach 35, 41, 43 a 44 tohto zoznamu. 

 
 

41 - Zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
prenájom dekorácií na predstavenia; vzdelávanie; školenia; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); varietné predstavenia; po-
skytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; in-
formácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizo-
vanie a vedenie kolokvií; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); poskytovanie golfových ihrísk; služby poskytova-
né prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie  
a organizovanie večierkov; informácie o možnostiach rekre-
ácie; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); organizovanie a vedenie sympózií; organizo-
vanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); tábory na športo-
vé sústredenia; prenájom tenisových kurtov; organizovanie 
plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); 
nočné kluby (zábava); karaoke služby; písanie textov; orga-
nizovanie a vedenie koncertov; služby diskdžokejov; prená-
jom športových plôch; turistické prehliadky so sprievodcom; 
prenájom bazénov alebo plavární; služby bazénov alebo pla-
vární (športová činnosť, oddych a rekreácia, zábava). 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; ubytovacie kancelárie 
(hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na 
objednávku (ketering); kaviarne; turistické ubytovne; pen-
zióny; hotelierske služby; prenájom prechodného ubytova-
nia; bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); 
rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); poži-
čiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prená-
jom osvetľovacích zariadení; požičiavanie prístrojov na prí-
pravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu. 
44 - Zdravotnícka starostlivosť; lekárska starostlivosť o špor-
tovcov; zdravotnícka starostlivosť o športovcov; služby chi-
ropraktikov; zdravotné strediská (služby); masáže; lekárske 
služby; fyzioterapia; psychologické služby; tetovanie; sauny 
(služby); termálne kúpele; prenájom lekárskeho vybavenia; 
zdravotné strediská; zdravotné poradenstvo; zotavovne; sa-
lóny krásy; kadernícke salóny; soláriá (služby); poskytova-
nie zdravotníckych služieb v oblasti regenerácie a rekondí-
cie. 

(540) MAROA 
(550) slovná 
(731) FTP Consulting s. r. o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová 

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

 
 

(210) 2091-2021 
(220) 12.8.2021 

 11 (511) 7, 8, 9, 16, 21, 28, 35 
(511) 7 - Elektrické mlynčeky na korenie; elektrické mlynčeky 

na kávu. 
8 - Ručné nástroje a náradie na ručný pohon; jedálenské prí-
bory; vidličky; nože; vreckové nožíky s vidličkou; lyžice; 
lyžičky; skladacie príbory; mäsiarske nože (nie elektrické); 
kuchynské nože (nie elektrické); oceľové brúsky (ručné ná-
radie); nožnice; nožnice na papier; nožnice na potraviny; ná-
stroje na ostrenie čepelí; brúsky na nože (ručné náradie); 
puzdrá na nože; krájacie kolieska (nie elektrické); otvárače 
na konzervy (nie elektrické); univerzálne alebo multifunkčné 
otvárače na konzervy (nie elektrické); krájače na zemiakové 
hranolčeky na ručný pohon; nástroje na krájanie (nie elek-
trické); škrabky (ručné kuchynské potreby); kliešte; klieštiky 
(toaletné potreby); nástroje na ozdobné rezanie a vyrezáva-
nie cestovín (ručné nástroje); rezačky na kapsule (ručné ná-
stroje); nástroje na vyrezávanie a orezávanie potravín (ručné 
nástroje); krájače vajec (nie elektrické); krájače na zeleninu 
(nie elektrické); krájače na ovocie (nie elektrické); nástroje 
na tvarovanie jedál (ručné nástroje). 
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9 - Lyžicové váhy (kuchynské potreby). 
16 - Šablóny na zdobenie jedál a nápojov. 
21 - Nástroje na šľahanie potravín (nie elektrické); nástroje 
na ozdobné krájanie (nie elektrické); odšťavovače (nie 
elektrické); odkôstkovače (nie elektrické); klieštiky na cu-
kor, zákusky, šaláty a na špagety; servírovacie kliešte na 
ľad; grilovacie kliešte; grilovacie lopatky; luskáče na ore-
chy; mliaždiče na jedlo; vývrtky; domáce a kuchynské ná-
radie a nádoby; ručné náradie na grilovanie; ihlice na vare-
nie; špajle (kovové) na pečenie a grilovanie; tepelnoizolač-
né nádoby alebo fľaše (termosky); termosky na jedlo; ká-
vovary (nie elektrické); kanvice na čaj (nie elektrické); 
kanvice na kávu (nie elektrické); schránky na čaj; pokriev-
ky; silikónové pokrievky; podložky pod poháre (okrem pa-
pierových a textilných); misy; misky; misky na umývacie 
huby; misky na ovocie; kuchynský riad do mikrovlnných 
rúr; kuchynský riad do mraziacich a chladiacich boxov; 
chladiace návleky na fľaše pre domácnosť; otvárače na 
fľaše; otvárače na korkové a korunkové uzávery fliaš; for-
mičky na vykrajovanie alebo formovanie cesta; formičky 
na ľad do nápojov; štipce (kuchynské pomôcky); mašlo-
vačky (kuchynské pomôcky); šľahacie metly (ručné); ku-
chynské naberačky; stierky (kuchynské náradie); varešky; 
ploché miešadlá (kuchynské náradie); paličky na jedenie; 
penovačky (kuchynské náradie); cedidlá na čaj; cedidlá pre 
domácnosť; košíky na cedenie (kuchynské náradie); košíky 
na vyváranie (kuchynské náradie); sitká (kuchynské po-
môcky); lieviky; násypky (kuchynské pomôcky); skladacie 
rošty na pečenie; naparovacie vejáre (kuchynské pomôc-
ky); naparovacie podložky (kuchynské pomôcky); kuchyn-
ské strúhadlá (nie elektrické); váľky na cesto; formičky na 
cesto; vykrajovačky na cesto; vrecká na zdobenie zákuskov 
a tort; špičky a tuby na zdobenie zákuskov a tort; servíro-
vacie lopatky; lopatky na sypké potraviny (kuchynské ná-
radie); nádoby na prípravu zmrzliny a ľadových nápojov 
(nie elektrické); nádoby na cukor; nádoby na smotanu; dó-
zy (potreby pre domácnosť); dávkovacie dózy (potreby pre 
domácnosť okrem nádob na odmeriavanie); zásobníky na 
papierové utierky; zásobníky na nápoje (nie elektrické); 
schránky na chlieb a pečivo; soľničky; koreničky; cukor-
ničky; nádobky na maslo (maselničky); poklopy na maslo 
(viečka na maslo); poklopy na syr; koreničky a ich súpra-
vy; ručné mlynčeky pre domácnosť; ručné mlynčeky na 
korenie; ručné mlynčeky na kávu; špáradlá; stojančeky na 
špáradlá; špajdle (kuchynské potreby); stojančeky na 
obrúsky; stolné stojany na nože; obracačky (kuchynské ná-
radie); mliaždič na zemiaky; lúpačky na jablká (kuchynské 
náradie); lisy na cesnak (kuchynské potreby); lisy na citró-
ny (nie elektrické); plastové dávkovače pre domácnosť; 
vešiaky na kuchynské náradie; plastové alebo drevené ku-
chynské dosky na krájanie; plastové skladacie kuchynské 
dosky na krájanie; hrnčeky; digesčné lúhovacie sitká (ku-
chynské náradie); krúžky na fľaše proti odkvapkávaniu na-
lievaných nápojov; vákuové uzávery a ručné vákuové 
pumpy na nápojové fľaše; kuchynské ručné pumpy na ke-
čup; šejkre; miešadlá (kuchynské náradie); sitká so špirá-
lou (kuchynské náradie); plastové podnosy a podložky pod 
horúci riad; drobné upínacie pomôcky pre domácnosť 
(klipsy, svorky, pútka); prachovky; utierky na čistenie; 
handry na čistenie; handry na utieranie prachu (prachov-
ky); špongie pre domácnosť; čistiace potreby; rukavice pre 
domácnosť; kefy; kefy na čistenie nádrží a nádob; kefy na 
umývanie riadu; kefky na umývanie riadu; organizéry  
k drezu na príbory a riad; čajníky (nie elektrické); čajové 
vajíčka (sitká); čajové a kávové súpravy (stolový riad); dr-
žiaky na servítky; krčahy; džbány; chladiace a mraziace 
fľaše; kalíšky na vajíčka (stojany na vajíčka); piknikové 
koše (s riadom); košíky na chlieb pre domácnosť; krúžky 
na obrúsky; stojančeky na odkladanie nožov; lieviky; ty-
činky na miešanie koktailov; nástroje na drvenie potravín 
(kuchynské mažiare). 
 

28 - Hračky; hry; akčné hračky; akčné hry; autá (hračky); 
detské zbrane (hračky); elektronické hračky; elektronické 
hry; elektronické vzdelávacie hračky; elektronické vzdelá-
vacie hry; figúrky (hračky); hračky na baterky; hračky pre 
rozvoj detí; hračky s diaľkovým ovládaním; hračky na so-
lárny pohon; doskové hry; stolové hry; cestovné hry; hry 
rozvíjajúce zručnosti; hry rozvíjajúce logické myslenie; hry 
rozvíjajúce obratnosť; spoločenské hry; kartové hry; hracie 
karty; kvízové hry; hlavolamy; mechanické hry; lopty; lop-
tičky; loptové hry; modely ako hračky; náradie (hračky); piš-
tole (hračky); pištoľky (hračky); hudobné nástroje (hračky); 
vyfarbovacie hračky; kovové, plastové a drevené stavebnice; 
počítačové herné konzoly a zariadenia (okrem počítačového 
softvéru); vzdelávacie hry; žartovné predmety na hranie; 
hračkárske predmety na karnevaly a večierky; žartovné 
predmety pre pobavenie (kanadské žartíky); hračky do vody; 
športové potreby; športové vybavenie; časti a príslušenstvo 
tovarov uvedených v triede 28 tohto zoznamu. 
35 - Maloobchodné služby s hračkami; maloobchodné služ-
by s hrami; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby  
s hrami, s hračkami, s domácimi potrebami, s kuchynským 
náradím a nádobami, s náradím a nástrojmi na ručný pohon  
a s príbormi prostredníctvom internetu; reklama; marketing; 
podpora predaja pre tretie osoby; inzertné služby; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných podujatí; organizovanie 
obchodných prezentácií; predvádzanie tovaru; tvorba, vydá-
vanie, rozširovanie alebo distribúcia (okrem dopravy) re-
klamných, marketingových (letáky, tlačoviny, prospekty, 
vzorky) alebo inzertných materiálov; kancelárie zaoberajúce 
sa dovozom a vývozom; kancelárie zaoberajúce sa dovozom 
hračiek; kancelárie zaoberajúce sa dovozom hier; správa 
zákazníckych vernostných programov; podpora predaja 
prostredníctvom zákazníckych vernostných programov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, oranžová, červená, fialová, modrá 
(731) 4Leaders, s.r.o., Pod Kozím hrádkem 635, 391 56 Měšice 

(Tábor), CZ; 
(740) Přívara Mojmír, Mgr., Plzeň, CZ; 

 
 

(210) 2092-2021 
(220) 12.8.2021 

 11 (511) 7, 8, 9, 16, 21, 28, 35 
(511) 7 - Elektrické mlynčeky na korenie; elektrické mlynčeky 

na kávu. 
8 - Ručné nástroje a náradie na ručný pohon; jedálenské prí-
bory; vidličky; nože; vreckové nožíky s vidličkou; lyžice; 
lyžičky; skladacie príbory; mäsiarske nože (nie elektrické); 
kuchynské nože (nie elektrické); oceľové brúsky (ručné ná-
radie); nožnice; nožnice na papier; nožnice na potraviny; ná-
stroje na ostrenie čepelí; brúsky na nože (ručné náradie); 
puzdrá na nože; krájacie kolieska (nie elektrické); otvárače 
na konzervy (nie elektrické); univerzálne alebo multifunkčné 
otvárače na konzervy (nie elektrické); krájače na zemiakové 
hranolčeky na ručný pohon; nástroje na krájanie (nie elek-
trické); škrabky (ručné kuchynské potreby); kliešte; klieštiky 
(toaletné potreby); nástroje na ozdobné rezanie a vyrezáva-
nie cestovín (ručné nástroje); rezačky na kapsule (ručné ná-
stroje); nástroje na vyrezávanie a orezávanie potravín (ručné 
nástroje); krájače vajec (nie elektrické); krájače na zeleninu 
(nie elektrické); krájače na ovocie (nie elektrické); nástroje 
na tvarovanie jedál (ručné nástroje). 
9 - Lyžicové váhy (kuchynské potreby). 
16 - Šablóny na zdobenie jedál a nápojov. 
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21 - Nástroje na šľahanie potravín (nie elektrické); nástroje 
na ozdobné krájanie (nie elektrické); odšťavovače (nie elek-
trické); odkôstkovače (nie elektrické); klieštiky na cukor, 
zákusky, šaláty a na špagety; servírovacie kliešte na ľad; gri-
lovacie kliešte; grilovacie lopatky; luskáče na orechy; mliaž-
diče na jedlo; vývrtky; domáce a kuchynské náradie a nádo-
by; ručné náradie na grilovanie; ihlice na varenie; špajle (ko-
vové) na pečenie a grilovanie; tepelnoizolačné nádoby alebo 
fľaše (termosky); termosky na jedlo; kávovary (nie elektric-
ké); kanvice na čaj (nie elektrické); kanvice na kávu (nie 
elektrické); schránky na čaj; pokrievky; silikónové pokriev-
ky; podložky pod poháre (okrem papierových a textilných); 
misy; misky; misky na umývacie huby; misky na ovocie; 
kuchynský riad do mikrovlnných rúr; kuchynský riad do 
mraziacich a chladiacich boxov; chladiace návleky na fľaše 
pre domácnosť; otvárače na fľaše; otvárače na korkové a ko-
runkové uzávery fliaš; formičky na vykrajovanie alebo for-
movanie cesta; formičky na ľad do nápojov; štipce (kuchyn-
ské pomôcky); mašlovačky (kuchynské pomôcky); šľahacie 
metly (ručné); kuchynské naberačky; stierky (kuchynské ná-
radie); varešky; ploché miešadlá (kuchynské náradie); palič-
ky na jedenie; penovačky (kuchynské náradie); cedidlá na 
čaj; cedidlá pre domácnosť; košíky na cedenie (kuchynské 
náradie); košíky na vyváranie (kuchynské náradie); sitká 
(kuchynské pomôcky); lieviky; násypky (kuchynské pomôc-
ky); skladacie rošty na pečenie; naparovacie vejáre (kuchyn-
ské pomôcky); naparovacie podložky (kuchynské pomôcky); 
kuchynské strúhadlá (nie elektrické); váľky na cesto; for-
mičky na cesto; vykrajovačky na cesto; vrecká na zdobenie 
zákuskov a tort; špičky a tuby na zdobenie zákuskov a tort; 
servírovacie lopatky; lopatky na sypké potraviny (kuchynské 
náradie); nádoby na prípravu zmrzliny a ľadových nápojov 
(nie elektrické); nádoby na cukor; nádoby na smotanu; dózy 
(potreby pre domácnosť); dávkovacie dózy (potreby pre do-
mácnosť okrem nádob na odmeriavanie); zásobníky na pa-
pierové utierky; zásobníky na nápoje (nie elektrické); schrán-
ky na chlieb a pečivo; soľničky; koreničky; cukorničky; ná-
dobky na maslo (maselničky); poklopy na maslo (viečka na 
maslo); poklopy na syr; koreničky a ich súpravy; ručné 
mlynčeky pre domácnosť; ručné mlynčeky na korenie; ručné 
mlynčeky na kávu; špáradlá; stojančeky na špáradlá; špajdle 
(kuchynské potreby); stojančeky na obrúsky; stolné stojany 
na nože; obracačky (kuchynské náradie); mliaždič na zemia-
ky; lúpačky na jablká (kuchynské náradie); lisy na cesnak 
(kuchynské potreby); lisy na citróny (nie elektrické); plasto-
vé dávkovače pre domácnosť; vešiaky na kuchynské nára-
die; plastové alebo drevené kuchynské dosky na krájanie; 
plastové skladacie kuchynské dosky na krájanie; hrnčeky; 
digesčné lúhovacie sitká (kuchynské náradie); krúžky na fľa-
še proti odkvapkávaniu nalievaných nápojov; vákuové uzá-
very a ručné vákuové pumpy na nápojové fľaše; kuchynské 
ručné pumpy na kečup; šejkre; miešadlá (kuchynské nára-
die); sitká so špirálou (kuchynské náradie); plastové podnosy 
a podložky pod horúci riad; drobné upínacie pomôcky pre 
domácnosť (klipsy, svorky, pútka); prachovky; utierky na 
čistenie; handry na čistenie; handry na utieranie prachu (pra-
chovky); špongie pre domácnosť; čistiace potreby; rukavice 
pre domácnosť; kefy; kefy na čistenie nádrží a nádob; kefy 
na umývanie riadu; kefky na umývanie riadu; organizéry k 
drezu na príbory a riad; čajníky (nie elektrické); čajové va-
jíčka (sitká); čajové a kávové súpravy (stolový riad); držiaky 
na servítky; krčahy; džbány; chladiace a mraziace fľaše; ka-
líšky na vajíčka (stojany na vajíčka); piknikové koše (s ria-
dom); košíky na chlieb pre domácnosť; krúžky na obrúsky; 
stojančeky na odkladanie nožov; lieviky; tyčinky na mieša-
nie koktailov; nástroje na drvenie potravín (kuchynské ma-
žiare). 
28 - Hračky; hry; akčné hračky; akčné hry; autá (hračky); 
detské zbrane (hračky); elektronické hračky; elektronické 
hry; elektronické vzdelávacie hračky; elektronické vzdeláva-
cie hry; figúrky (hračky); hračky na baterky; hračky pre roz- 
 

voj detí; hračky s diaľkovým ovládaním; hračky na solárny 
pohon; doskové hry; stolové hry; cestovné hry; hry rozvíja-
júce zručnosti; hry rozvíjajúce logické myslenie; hry rozvíja-
júce obratnosť; spoločenské hry; kartové hry; hracie karty; 
kvízové hry; hlavolamy; mechanické hry; lopty; loptičky; 
loptové hry; modely ako hračky; náradie (hračky); pištole 
(hračky); pištoľky (hračky); hudobné nástroje (hračky); vy-
farbovacie hračky; kovové, plastové a drevené stavebnice; 
počítačové herné konzoly a zariadenia (okrem počítačového 
softvéru); vzdelávacie hry; žartovné predmety na hranie; 
hračkárske predmety na karnevaly a večierky; žartovné 
predmety pre pobavenie (kanadské žartíky); hračky do vody; 
športové potreby; športové vybavenie; časti a príslušenstvo 
tovarov uvedených v triede 28 tohto zoznamu. 
35 - Maloobchodné služby s hračkami; maloobchodné služ-
by s hrami; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby  
s hrami, s hračkami, s domácimi potrebami, s kuchynským 
náradím a nádobami, s náradím a nástrojmi na ručný pohon 
a s príbormi prostredníctvom internetu; reklama; marketing; 
podpora predaja pre tretie osoby; inzertné služby; organizo-
vanie obchodných alebo reklamných podujatí; organizovanie 
obchodných prezentácií; predvádzanie tovaru; tvorba, vydá-
vanie, rozširovanie alebo distribúcia (okrem dopravy) re-
klamných, marketingových (letáky, tlačoviny, prospekty, 
vzorky) alebo inzertných materiálov; kancelárie zaoberajúce 
sa dovozom a vývozom; kancelárie zaoberajúce sa dovozom 
hračiek; kancelárie zaoberajúce sa dovozom hier; správa zá-
kazníckych vernostných programov; podpora predaja pro-
stredníctvom zákazníckych vernostných programov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) 4Leaders, s.r.o., Pod Kozím hrádkem 635, 391 56 Měšice 

(Tábor), CZ; 
(740) Přívara Mojmír, Mgr., Plzeň, CZ; 

 
 

(210) 2096-2021 
(220) 13.8.2021 

 11 (511) 16, 35, 38, 42, 45 
(511) 16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-

penky; spisové obaly (papiernický tovar); brožúry; katalógy; 
časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadnice; tlačoviny; tlačené 
publikácie; ročenky; kalendáre. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných ozna-
mov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); fotokopírovanie; aktuali-
zovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných mate-
riálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna 
reklama; reklamné agentúry; odborné obchodné alebo pod-
nikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské in-
formácie; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre 
tretie osoby; spracovanie textov; zbieranie údajov do počíta-
čových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; pí-
sanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; marketing; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania 
na webových stránkach; platené reklamné služby typu ,,klik-
ni sem“; poskytovanie obchodných informácií prostredníc-
tvom webových stránok; rozvíjanie reklamných nápadov; 
indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); vonkaj-
šia reklama; digitálny marketing; vývoj a implementácia 
marketingových stratégií pre klientov. 
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38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom 
počítačov; prenos elektronickej pošty; poskytovanie užíva-
teľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytova-
nie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu 
do databáz; prenos digitálnych súborov. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvé-
ru; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových 
stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); prenájom webových serve-
rov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo 
v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových 
serverov (serverhosting); poskytovanie informácií o počíta-
čových technológiách a programovaní prostredníctvom we-
bových stránok; externé poskytovanie služieb v oblasti in-
formačných technológií; navrhovanie vizitiek; navrhovanie 
grafickej úpravy reklamných materiálov; optimalizácia webu 
pre vyhľadávače (SEO - search engine optimization). 
45 - Online služby sociálnych sietí. 

(540) DSGN union 
(550) slovná 
(731) DSGN union, s. r. o., Bottova 760/12, 036 01 Martin, SK; 
(740) AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., Martin, SK; 

 
 

(210) 2113-2021 
(220) 16.8.2021 

 11 (511) 16, 35, 36, 38, 39, 42 
(511) 16 - Papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na ba-

lenie; noviny; časopisy (periodiká); periodiká; knihy; plagá-
ty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; karis-
bloky; brožúry; pohľadnice; listový papier; prospekty; samo-
lepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; samolepky 
(papiernický tovar); zberateľské karty (nie na hranie); letáky; 
papier a lepenka; školské potreby (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar). 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s počítačmi,  
s časťami a súčasťami počítačov, s časťami a súčasťami pe-
riférnych zariadení počítačov, s počítačovými programami,  
s registračnými pokladnicami, s elektrickými signalizačnými 
prístrojmi, s fotografickými prístrojmi a s ostatnou technikou 
spojenou s fotografovaním, s kinematografickými prístrojmi, 
s prístrojmi a zariadeniami pre záznam, prenos, prevod, 
spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu, textu alebo iných 
dát či informácií, s nosičmi záznamu zvuku, obrazu, textu 
alebo iných dát či informácií, s kancelárskymi strojmi a za-
riadeniami, s faxami, a gramofónmi, s rádiami, s kazetovými 
prehrávačmi, s prehrávačmi kompaktných diskov, s magne-
tofónmi, s videokamerami, s televíznymi prijímačmi, s kopí-
rovacími zariadeniami a strojmi, s telefónnymi prístrojmi,  
s elektrickými batériami, so bzučiakmi, so spínačmi, s mo-
nočlánkami, s elektrickými zariadeniami na diaľkové ovlá-
danie, s elektrotechnickým materiálom, s časťami a súčas-
ťami elektrotechnických materiálov, s integrovanými obvod-
mi, s elektrotechnickými koncovkami a kontaktami, s mera-
cími prístrojmi a pomôckami, s mikroprocesormi, s nabíjač-
kami, s elektrickými spojovacími objímkami a smerovými 
odbočnicami, s krabicami odbočnými, s odbočnicami (elek-
trotechnika), s elektrickými odpormi, s odrušovacími zaria-
deniami (elektrickými), s prúdovými usmerňovačmi, s elek-
trickým relé, s rozvodnými skriňami, s rozvodnými panelmi 
(elektrickými), so spojkami elektrického vedenia, s konek-
tormi, s rozvodnými elektrickými skrinkami, s transformá-
tormi, s vypínačmi, s voltmetrami, so zástrčkami (elektric-
kými), so zosilňovačmi, s komunikačnými sieťami všetkých 
druhov z oblasti výpočtovej techniky, s ich jednotlivými čas-
ťami a s náhradnými dielmi, vrátane dátových sietí, infor-
mačných sietí a telekomunikačných sietí, s prístrojmi a ná-
strojmi optickými, s prístrojmi a nástrojmi na meranie a sig-
nalizáciu, s dátami, s databázami, s databázovými produk-
tami, s databázovými systémami, s elektronicky nahratými  
údajmi, s knihami v elektronickej podobe a s nimi súvisia- 

cim softvérom a hardvérom vrátane elektronických mul-
timediálnych aplikácií, s multimediálnymi alebo informač-
nými katalógmi a aplikáciami pre prezeranie a spracovanie 
alebo uchovávanie dát v elektronickej podobe, so softvérom 
pre vyhľadávanie vo všetkých sieťach z oblasti výpočtovej 
techniky, s elektronickými pestúnkami – elektronickými mo-
nitormi (nie na lekárske účely), s monitormi dychu (nie na 
lekárske účely), s digitálnymi meračmi vzdialenosti, s ku-
chynskými váhami, s ochrannými prilbami pre športové úče-
ly, so športtestermi, s plaveckými okuliarmi, so záchrannými 
vestami, s potápačskými maskami, s potápačskými okuliar-
mi, so šnorchlami pre potápačov, s lyžiarskymi okuliarmi,  
s elektrickými spotrebičmi a prístrojmi pre domácnosť,  
s chladničkami, s mrazničkami, s nápojovými chladničkami, 
s ohrievačmi vody, s osvetľovacími prístrojmi a zariadenia-
mi, so sporákmi, s pecami, s kozubmi, s plynovými bojlermi 
na ohrev vody v domácnosti, s radiátormi, so sušičmi vlasov, 
s teplovzdušnými rúrami, s elektrickými tlakovými hrncami, 
s elektricky vyhrievanými vankúšmi (nie na lekárske účely), 
s varičmi, s varnými prístrojmi a zariadeniami, s ventilátor-
mi, s vetracími zariadeniami, s elektrickým osvetlením na 
vianočné stromčeky, s elektrickými lampami, s elektrickými 
fritézami, s grilmi, s hriankovačmi, s elektrickými konvica-
mi, s kávovarmi, s autožiarovkami, s vreckovými svetlami,  
s prilbovými svetlami, s mobilnými toaletami, s kempovými 
varičmi, s automobilmi a ich vybavením, s doplnkami a ná-
hradnými dielmi automobilov, s mopedmi a motocyklami,  
s časťami a súčasťami motocyklov a mopedov, s pneumati-
kami, s poťahmi sedadiel automobilov, so snehovými reťa-
zami na kolesá automobilov, s pumpami na nafukovanie 
pneumatík, so zabezpečovacími zariadeniami proti odcudze-
niu vozidiel, so zabezpečovacími poplašnými zariadeniami 
proti odcudzeniu vozidiel, s krytmi kolies na vozidlá, s bi-
cyklami a ich súčasťami, s papierom a lepenkou, so škol-
skými potrebami, s plastovými obalmi, s elektronickými ča-
sopismi, s elektronickými periodikami; subdodávateľské 
služby (obchodné služby); obchodný manažment, obchodná 
organizácia a obchodná administratíva; obchodné sprostred-
kovateľské služby; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; personálne po-
radenstvo; odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; reklama; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); 
poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); 
aktualizovanie reklamných materiálov; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných plôch; 
vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; televízna 
reklama; vonkajšia reklama; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; hospodárske (ekonomické) predpovede; komerčné in-
formačné kancelárie; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum 
trhu; obchodné alebo podnikateľské informácie; marketin-
gový prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; podpora predaja pre tretie osoby; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti online poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
pre tretie osoby; telemarketingové služby; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových stránok; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu pre-
daja. 
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; finančné záručné 
služby; financovanie (služby); pôžičky (finančné úvery); po-
isťovacie služby; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostred-
kovanie poistenia; finančné odhady a oceňovanie (poisťov- 
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); konzultačné služby  
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v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; sprostredko-
vanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie obchodu 
s akciami a obligáciami; úverové agentúry. 
38 - Telekomunikačné služby; informácie v oblasti teleko-
munikácií; telefonické služby; telefonická komunikácia; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostred-
níctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektro-
nickej pošty; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektro-
nickými komunikačnými prostriedkami); prenos signálu 
prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule 
(telekomunikačné služby); poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užíva-
teľského prístupu do svetovej počítačovej siete. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; doručovacie 
služby; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručova-
nie balíkov; doručovanie tovarov. 
42 - Poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; 
poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo 
v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti 
ochrany údajov; počítačové programovanie; tvorba počíta-
čového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
údržba počítačového softvéru; inštalácie počítačového soft-
véru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových 
stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); 
navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; vý-
voj softvéru na softvérové publikácie; autentifikácia použí-
vateľov technológiami jednotného prihlasovania do viace-
rých online softvérových aplikácií súčasne; vedecké a tech-
nologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; 
poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvé-
ru; obnovovanie počítačových databáz; analýzy počítačo-
vých systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie 
kópií počítačových programov; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); prevod (konverzia) počíta-
čových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v 
oblasti počítačových programov; prenájom webových serve-
rov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; prenájom 
počítačových serverov (serverhosting); poskytovanie infor-
mácií o počítačových technológiách a programovaní pro-
stredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových 
technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); 
externé poskytovanie služieb v oblasti informačných techno-
lógií; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom 
internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; poraden-
stvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti in-
formačných technológií; technologické poradenstvo; pora-
denstvo v oblasti počítačových technológií. 

(540) Dopravart – prémiová doprava od 
 Datartu 
(550) slovná 
(731) ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, 

SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(210) 2115-2021 
(220) 16.8.2021 

 11 (511) 16, 35, 36, 38, 39, 42 
(511) 16 - Papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na ba-

lenie; noviny; časopisy (periodiká); periodiká; knihy; plagá-
ty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; karis-
bloky; brožúry; pohľadnice; listový papier; prospekty; samo-
lepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; samolepky 
(papiernický tovar); zberateľské karty (nie na hranie); letáky; 
papier a lepenka; školské potreby (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar). 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s počítačmi,  
s časťami a súčasťami počítačov, s časťami a súčasťami pe- 

riférnych zariadení počítačov, s počítačovými programami,  
s registračnými pokladnicami, s elektrickými signalizačnými 
prístrojmi, s fotografickými prístrojmi a s ostatnou technikou 
spojenou s fotografovaním, s kinematografickými prístrojmi, 
s prístrojmi a zariadeniami pre záznam, prenos, prevod, 
spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu, textu alebo iných 
dát či informácií, s nosičmi záznamu zvuku, obrazu, textu 
alebo iných dát či informácií, s kancelárskymi strojmi a za-
riadeniami, s faxami, a gramofónmi, s rádiami, s kazetovými 
prehrávačmi, s prehrávačmi kompaktných diskov, s magne-
tofónmi, s videokamerami, s televíznymi prijímačmi, s kopí-
rovacími zariadeniami a strojmi, s telefónnymi prístrojmi,  
s elektrickými batériami, so bzučiakmi, so spínačmi, s mo-
nočlánkami, s elektrickými zariadeniami na diaľkové ovlá-
danie, s elektrotechnickým materiálom, s časťami a súčas-
ťami elektrotechnických materiálov, s integrovanými obvod-
mi, s elektrotechnickými koncovkami a kontaktami, s mera-
cími prístrojmi a pomôckami, s mikroprocesormi, s nabíjač-
kami, s elektrickými spojovacími objímkami a smerovými 
odbočnicami, s krabicami odbočnými, s odbočnicami (elek-
trotechnika), s elektrickými odpormi, s odrušovacími zaria-
deniami (elektrickými), s prúdovými usmerňovačmi, s elek-
trickým relé, s rozvodnými skriňami, s rozvodnými panelmi 
(elektrickými), so spojkami elektrického vedenia, s konek-
tormi, s rozvodnými elektrickými skrinkami, s transformá-
tormi, s vypínačmi, s voltmetrami, so zástrčkami (elektric-
kými), so zosilňovačmi, s komunikačnými sieťami všetkých 
druhov z oblasti výpočtovej techniky, s ich jednotlivými čas-
ťami a s náhradnými dielmi, vrátane dátových sietí, infor-
mačných sietí a telekomunikačných sietí, s prístrojmi a ná-
strojmi optickými, s prístrojmi a nástrojmi na meranie a sig-
nalizáciu, s dátami, s databázami, s databázovými pro-
duktami, s databázovými systémami, s elektronicky nahra-
tými údajmi, s knihami v elektronickej podobe a s nimi súvi-
siacim softvérom a hardvérom vrátane elektronických mul-
timediálnych aplikácií, s multimediálnymi alebo informač-
nými katalógmi a aplikáciami pre prezeranie a spracovanie 
alebo uchovávanie dát v elektronickej podobe, so softvérom 
pre vyhľadávanie vo všetkých sieťach z oblasti výpočtovej 
techniky, s elektronickými pestúnkami – elektronickými mo-
nitormi (nie na lekárske účely), s monitormi dychu (nie na 
lekárske účely), s digitálnymi meračmi vzdialenosti, s ku-
chynskými váhami, s ochrannými prilbami pre športové úče-
ly, so športtestermi, s plaveckými okuliarmi, so záchrannými 
vestami, s potápačskými maskami, s potápačskými okuliar-
mi, so šnorchlami pre potápačov, s lyžiarskymi okuliarmi,  
s elektrickými spotrebičmi a prístrojmi pre domácnosť,  
s chladničkami, s mrazničkami, s nápojovými chladničkami, 
s ohrievačmi vody, s osvetľovacími prístrojmi a zariadenia-
mi, so sporákmi, s pecami, s kozubmi, s plynovými bojlermi 
na ohrev vody v domácnosti, s radiátormi, so sušičmi vlasov, 
s teplovzdušnými rúrami, s elektrickými tlakovými hrncami, 
s elektricky vyhrievanými vankúšmi (nie na lekárske účely), 
s varičmi, s varnými prístrojmi a zariadeniami, s ventilátor-
mi, s vetracími zariadeniami, s elektrickým osvetlením na 
vianočné stromčeky, s elektrickými lampami, s elektrickými 
fritézami, s grilmi, s hriankovačmi, s elektrickými konvica-
mi, s kávovarmi, s autožiarovkami, s vreckovými svetlami,  
s prilbovými svetlami, s mobilnými toaletami, s kempovými 
varičmi, s automobilmi a ich vybavením, s doplnkami a ná-
hradnými dielmi automobilov, s mopedmi a motocyklami,  
s časťami a súčasťami motocyklov a mopedov, s pneumati-
kami, s poťahmi sedadiel automobilov, so snehovými reťa-
zami na kolesá automobilov, s pumpami na nafukovanie 
pneumatík, so zabezpečovacími zariadeniami proti odcudze-
niu vozidiel, so zabezpečovacími poplašnými zariadeniami 
proti odcudzeniu vozidiel, s krytmi kolies na vozidlá, s bi-
cyklami a ich súčasťami, s papierom a lepenkou, so škol-
skými potrebami, s plastovými obalmi, s elektronickými ča-
sopismi, s elektronickými periodikami; subdodávateľské 
služby (obchodné služby); obchodný manažment, obchodná  
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organizácia a obchodná administratíva; obchodné sprostred-
kovateľské služby; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; personálne po-
radenstvo; odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; reklama; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); 
poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); 
aktualizovanie reklamných materiálov; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných plôch; 
vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; televízna 
reklama; vonkajšia reklama; organizovanie obchodných ale-
bo reklamných výstav; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; hospodárske (ekonomické) predpovede; komerčné in-
formačné kancelárie; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; zoraďovanie údajov v počítačových da-
tabázach obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum 
trhu; obchodné alebo podnikateľské informácie; marketin-
gový prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; podpora predaja pre tretie osoby; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti online poskytovanie obchod-
ného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
pre tretie osoby; telemarketingové služby; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových stránok; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu pre-
daja. 
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; finančné záručné 
služby; financovanie (služby); pôžičky (finančné úvery); po-
isťovacie služby; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostred-
kovanie poistenia; finančné odhady a oceňovanie (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); konzultačné služby  
v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; sprostredko-
vanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie obchodu 
s akciami a obligáciami; úverové agentúry. 
38 - Telekomunikačné služby; informácie v oblasti teleko-
munikácií; telefonické služby; telefonická komunikácia; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostred-
níctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektro-
nickej pošty; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektro-
nickými komunikačnými prostriedkami); prenos signálu 
prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule 
(telekomunikačné služby); poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užíva-
teľského prístupu do svetovej počítačovej siete. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; doručovacie 
služby; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručova-
nie balíkov; doručovanie tovarov. 
42 - Poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; 
poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo 
v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti 
ochrany údajov; počítačové programovanie; tvorba počíta-
čového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
údržba počítačového softvéru; inštalácie počítačového soft-
véru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových 
stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); 
navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; vý-
voj softvéru na softvérové publikácie; autentifikácia použí-
vateľov technológiami jednotného prihlasovania do viace-
rých online softvérových aplikácií súčasne; vedecké a tech-
nologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; 
poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvé-
ru; obnovovanie počítačových databáz; analýzy počítačo-
vých systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie 
kópií počítačových programov; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); prevod (konverzia) počíta- 
 

čových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo  
v oblasti počítačových programov; prenájom webových ser-
verov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; prenájom 
počítačových serverov (serverhosting); poskytovanie infor-
mácií o počítačových technológiách a programovaní pro-
stredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových 
technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); 
externé poskytovanie služieb v oblasti informačných techno-
lógií; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom 
internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; poraden-
stvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti in-
formačných technológií; technologické poradenstvo; pora-
denstvo v oblasti počítačových technológií. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, žltá 
(731) ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(210) 2118-2021 
(220) 17.8.2021 

 11 (511) 5, 21 
(511) 5 - Prípravky na ničenie buriny; prípravky na ničenie škod-

cov; insekticídy; prípravky proti moliam; repelenty na od-
pudzovanie hmyzu; fungicídy; rodenticídy. 
21 - Elektrické difúzne odpudzovače hmyzu. 

(540) RAID FAMILY 
(550) slovná 
(731) S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 53403-2236 

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

 
 

(210) 2119-2021 
(220) 16.8.2021 

 11 (511) 16, 35, 36, 38, 39, 42 
(511) 16 - Papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na ba-

lenie; noviny; časopisy (periodiká); periodiká; knihy; plagá-
ty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; karis-
bloky; brožúry; pohľadnice; listový papier; prospekty; samo-
lepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; samolepky 
(papiernický tovar); zberateľské karty (nie na hranie); letáky; 
papier a lepenka; školské potreby (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar). 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s počítačmi,  
s časťami a súčasťami počítačov, s časťami a súčasťami pe-
riférnych zariadení počítačov, s počítačovými programami,  
s registračnými pokladnicami, s elektrickými signalizačnými 
prístrojmi, s fotografickými prístrojmi a s ostatnou technikou 
spojenou s fotografovaním, s kinematografickými prístrojmi, 
s prístrojmi a zariadeniami pre záznam, prenos, prevod, 
spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu, textu alebo iných 
dát či informácií, s nosičmi záznamu zvuku, obrazu, textu 
alebo iných dát či informácií, s kancelárskymi strojmi a za-
riadeniami, s faxami, a gramofónmi, s rádiami, s kazetovými 
prehrávačmi, s prehrávačmi kompaktných diskov, s magne-
tofónmi, s videokamerami, s televíznymi prijímačmi, s kopí-
rovacími zariadeniami a strojmi, s telefónnymi prístrojmi,  
s elektrickými batériami, so bzučiakmi, so spínačmi, s mo-
nočlánkami, s elektrickými zariadeniami na diaľkové ovlá-
danie, s elektrotechnickým materiálom, s časťami a súčas-
ťami elektrotechnických materiálov, s integrovanými obvod-
mi, s elektrotechnickými koncovkami a kontaktami, s mera- 
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cími prístrojmi a pomôckami, s mikroprocesormi, s nabíjač-
kami, s elektrickými spojovacími objímkami a smerovými 
odbočnicami, s krabicami odbočnými, s odbočnicami (elek-
trotechnika), s elektrickými odpormi, s odrušovacími zaria-
deniami (elektrickými), s prúdovými usmerňovačmi, s elek-
trickým relé, s rozvodnými skriňami, s rozvodnými panelmi 
(elektrickými), so spojkami elektrického vedenia, s konek-
tormi, s rozvodnými elektrickými skrinkami, s transformá-
tormi, s vypínačmi, s voltmetrami, so zástrčkami (elektric-
kými), so zosilňovačmi, s komunikačnými sieťami všetkých 
druhov z oblasti výpočtovej techniky, s ich jednotlivými čas-
ťami a s náhradnými dielmi, vrátane dátových sietí, infor-
mačných sietí a telekomunikačných sietí, s prístrojmi a ná-
strojmi optickými, s prístrojmi a nástrojmi na meranie a sig-
nalizáciu, s dátami, s databázami, s databázovými pro-
duktami, s databázovými systémami, s elektronicky nahra-
tými údajmi, s knihami v elektronickej podobe a s nimi súvi-
siacim softvérom a hardvérom vrátane elektronických mul-
timediálnych aplikácií, s multimediálnymi alebo informač-
nými katalógmi a aplikáciami pre prezeranie a spracovanie 
alebo uchovávanie dát v elektronickej podobe, so softvérom 
pre vyhľadávanie vo všetkých sieťach z oblasti výpočtovej 
techniky, s elektronickými pestúnkami – elektronickými 
monitormi (nie na lekárske účely), s monitormi dychu (nie 
na lekárske účely), s digitálnymi meračmi vzdialenosti, s ku-
chynskými váhami, s ochrannými prilbami pre športové úče-
ly, so športtestermi, s plaveckými okuliarmi, so záchrannými 
vestami, s potápačskými maskami, s potápačskými okuliar-
mi, so šnorchlami pre potápačov, s lyžiarskymi okuliarmi,  
s elektrickými spotrebičmi a prístrojmi pre domácnosť,  
s chladničkami, s mrazničkami, s nápojovými chladničkami, 
s ohrievačmi vody, s osvetľovacími prístrojmi a zariadenia-
mi, so sporákmi, s pecami, s kozubmi, s plynovými bojlermi 
na ohrev vody v domácnosti, s radiátormi, so sušičmi vlasov, 
s teplovzdušnými rúrami, s elektrickými tlakovými hrncami, 
s elektricky vyhrievanými vankúšmi (nie na lekárske účely), 
s varičmi, s varnými prístrojmi a zariadeniami, s ventilátor-
mi, s vetracími zariadeniami, s elektrickým osvetlením na 
vianočné stromčeky, s elektrickými lampami, s elektrickými 
fritézami, s grilmi, s hriankovačmi, s elektrickými konvica-
mi, s kávovarmi, s autožiarovkami, s vreckovými svetlami,  
s prilbovými svetlami, s mobilnými toaletami, s kempovými 
varičmi, s automobilmi a ich vybavením, s doplnkami a ná-
hradnými dielmi automobilov, s mopedmi a motocyklami,  
s časťami a súčasťami motocyklov a mopedov, s pneumati-
kami, s poťahmi sedadiel automobilov, so snehovými reťa-
zami na kolesá automobilov, s pumpami na nafukovanie 
pneumatík, so zabezpečovacími zariadeniami proti odcudze-
niu vozidiel, so zabezpečovacími poplašnými zariadeniami 
proti odcudzeniu vozidiel, s krytmi kolies na vozidlá, s bi-
cyklami a ich súčasťami, s papierom a lepenkou, so škol-
skými potrebami, s plastovými obalmi, s elektronickými ča-
sopismi, s elektronickými periodikami; subdodávateľské 
služby (obchodné služby); obchodný manažment, obchodná 
organizácia a obchodná administratíva; obchodné sprostred-
kovateľské služby; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; personálne po-
radenstvo; odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; reklama; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); 
poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); 
aktualizovanie reklamných materiálov; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných 
plôch; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; 
televízna reklama; vonkajšia reklama; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
komerčné informačné kancelárie; aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; zoraďovanie údajov v počí- 
 

tačových databázach obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; prieskum trhu; obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie; marketingový prieskum; poradenstvo pri organizova-
ní obchodnej činnosti; podpora predaja pre tretie osoby; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti online po-
skytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov a služieb; obchodná správa licencií vý-
robkov a služieb pre tretie osoby; telemarketingové služby; 
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; optimalizácia internetových vyhľadávačov 
na podporu predaja. 
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; finančné záručné 
služby; financovanie (služby); pôžičky (finančné úvery); po-
isťovacie služby; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostred-
kovanie poistenia; finančné odhady a oceňovanie (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); konzultačné služby  
v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; sprostredko-
vanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie obchodu 
s akciami a obligáciami; úverové agentúry. 
38 - Telekomunikačné služby; informácie v oblasti teleko-
munikácií; telefonické služby; telefonická komunikácia; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostred-
níctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektro-
nickej pošty; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektro-
nickými komunikačnými prostriedkami); prenos signálu 
prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule 
(telekomunikačné služby); poskytovanie telekomunikačného 
pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užíva-
teľského prístupu do svetovej počítačovej siete. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; doručovacie 
služby; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručova-
nie balíkov; doručovanie tovarov. 
42 - Poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; 
poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo 
v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti 
ochrany údajov; počítačové programovanie; tvorba počíta-
čového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
údržba počítačového softvéru; inštalácie počítačového soft-
véru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových 
stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); 
navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; vý-
voj softvéru na softvérové publikácie; autentifikácia použí-
vateľov technológiami jednotného prihlasovania do viace-
rých online softvérových aplikácií súčasne; vedecké a tech-
nologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; 
poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvé-
ru; obnovovanie počítačových databáz; analýzy počítačo-
vých systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie 
kópií počítačových programov; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); prevod (konverzia) počíta-
čových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v 
oblasti počítačových programov; prenájom webových serve-
rov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; prenájom 
počítačových serverov (serverhosting); poskytovanie infor-
mácií o počítačových technológiách a programovaní pro-
stredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových 
technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); 
externé poskytovanie služieb v oblasti informačných techno-
lógií; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom 
internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; poraden-
stvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti in-
formačných technológií; technologické poradenstvo; pora-
denstvo v oblasti počítačových technológií. 
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(540) 

  
(550) obrazová 
(591) modrá, žltá 
(731) ELEKTROSPED a. s., Pestovateľaká 13, 821 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(210) 2120-2021 
(220) 16.8.2021 

 11 (511) 16, 35, 36, 38, 39, 42 
(511) 16 - Papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na ba-

lenie; noviny; časopisy (periodiká); periodiká; knihy; plagá-
ty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; karis-
bloky; brožúry; pohľadnice; listový papier; prospekty; samo-
lepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; samolepky 
(papiernický tovar); zberateľské karty (nie na hranie); letáky; 
papier a lepenka; školské potreby (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar). 
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s počítačmi,  
s časťami a súčasťami počítačov, s časťami a súčasťami pe-
riférnych zariadení počítačov, s počítačovými programami,  
s registračnými pokladnicami, s elektrickými signalizačnými 
prístrojmi, s fotografickými prístrojmi a s ostatnou technikou 
spojenou s fotografovaním, s kinematografickými prístrojmi, 
s prístrojmi a zariadeniami pre záznam, prenos, prevod, 
spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu, textu alebo iných 
dát či informácií, s nosičmi záznamu zvuku, obrazu, textu 
alebo iných dát či informácií, s kancelárskymi strojmi a za-
riadeniami, s faxami, a gramofónmi, s rádiami, s kazetovými 
prehrávačmi, s prehrávačmi kompaktných diskov, s magne-
tofónmi, s videokamerami, s televíznymi prijímačmi, s kopí-
rovacími zariadeniami a strojmi, s telefónnymi prístrojmi,  
s elektrickými batériami, so bzučiakmi, so spínačmi, s mo-
nočlánkami, s elektrickými zariadeniami na diaľkové ovlá-
danie, s elektrotechnickým materiálom, s časťami a súčas-
ťami elektrotechnických materiálov, s integrovanými obvod-
mi, s elektrotechnickými koncovkami a kontaktami, s mera-
cími prístrojmi a pomôckami, s mikroprocesormi, s nabíjač-
kami, s elektrickými spojovacími objímkami a smerovými 
odbočnicami, s krabicami odbočnými, s odbočnicami (elek-
trotechnika), s elektrickými odpormi, s odrušovacími zaria-
deniami (elektrickými), s prúdovými usmerňovačmi, s elek-
trickým relé, s rozvodnými skriňami, s rozvodnými panelmi 
(elektrickými), so spojkami elektrického vedenia, s konek-
tormi, s rozvodnými elektrickými skrinkami, s transformá-
tormi, s vypínačmi, s voltmetrami, so zástrčkami (elektric-
kými), so zosilňovačmi, s komunikačnými sieťami všetkých 
druhov z oblasti výpočtovej techniky, s ich jednotlivými čas-
ťami a s náhradnými dielmi, vrátane dátových sietí, infor-
mačných sietí a telekomunikačných sietí, s prístrojmi a ná-
strojmi optickými, s prístrojmi a nástrojmi na meranie a sig-
nalizáciu, s dátami, s databázami, s databázovými produk-
tami, s databázovými systémami, s elektronicky nahratými 
údajmi, s knihami v elektronickej podobe a s nimi súvisia-
cim softvérom a hardvérom vrátane elektronických mul-
timediálnych aplikácií, s multimediálnymi alebo informač-
nými katalógmi a aplikáciami pre prezeranie a spracovanie 
alebo uchovávanie dát v elektronickej podobe, so softvérom 
pre vyhľadávanie vo všetkých sieťach z oblasti výpočtovej 
techniky, s elektronickými pestúnkami – elektronickými 
monitormi (nie na lekárske účely), s monitormi dychu (nie 
na lekárske účely), s digitálnymi meračmi vzdialenosti, s ku-
chynskými váhami, s ochrannými prilbami pre športové úče-
ly, so športtestermi, s plaveckými okuliarmi, so záchrannými  
 

vestami, s potápačskými maskami, s potápačskými okuliar-
mi, so šnorchlami pre potápačov, s lyžiarskymi okuliarmi,  
s elektrickými spotrebičmi a prístrojmi pre domácnosť,  
s chladničkami, s mrazničkami, s nápojovými chladničkami, 
s ohrievačmi vody, s osvetľovacími prístrojmi a zariadenia-
mi, so sporákmi, s pecami, s kozubmi, s plynovými bojlermi 
na ohrev vody v domácnosti, s radiátormi, so sušičmi vlasov, 
s teplovzdušnými rúrami, s elektrickými tlakovými hrncami, 
s elektricky vyhrievanými vankúšmi (nie na lekárske účely), 
s varičmi, s varnými prístrojmi a zariadeniami, s ventilátor-
mi, s vetracími zariadeniami, s elektrickým osvetlením na 
vianočné stromčeky, s elektrickými lampami, s elektrickými 
fritézami, s grilmi, s hriankovačmi, s elektrickými konvica-
mi, s kávovarmi, s autožiarovkami, s vreckovými svetlami,  
s prilbovými svetlami, s mobilnými toaletami, s kempovými 
varičmi, s automobilmi a ich vybavením, s doplnkami a ná-
hradnými dielmi automobilov, s mopedmi a motocyklami,  
s časťami a súčasťami motocyklov a mopedov, s pneumati-
kami, s poťahmi sedadiel automobilov, so snehovými reťa-
zami na kolesá automobilov, s pumpami na nafukovanie 
pneumatík, so zabezpečovacími zariadeniami proti odcudze-
niu vozidiel, so zabezpečovacími poplašnými zariadeniami 
proti odcudzeniu vozidiel, s krytmi kolies na vozidlá, s bi-
cyklami a ich súčasťami, s papierom a lepenkou, so škol-
skými potrebami, s plastovými obalmi, s elektronickými ča-
sopismi, s elektronickými periodikami; subdodávateľské 
služby (obchodné služby); obchodný manažment, obchodná 
organizácia a obchodná administratíva; obchodné sprostred-
kovateľské služby; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pora-
denské služby pri riadení obchodnej činnosti; personálne po-
radenstvo; odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; reklama; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); 
poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); 
aktualizovanie reklamných materiálov; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); rozširovanie vzoriek tovarov; prenájom reklamných 
plôch; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; 
televízna reklama; vonkajšia reklama; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; grafická úprava tlačovín 
na reklamné účely; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
komerčné informačné kancelárie; aktualizácia a údržba úda-
jov v počítačových databázach; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; prieskum trhu; obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie; marketingový prieskum; poradenstvo pri organizova-
ní obchodnej činnosti; podpora predaja pre tretie osoby; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti online po-
skytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov 
tovarov a služieb; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov a služieb; obchodná správa licencií vý-
robkov a služieb pre tretie osoby; telemarketingové služby; 
poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom we-
bových stránok; optimalizácia internetových vyhľadávačov 
na podporu predaja. 
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; finančné záručné 
služby; financovanie (služby); pôžičky (finančné úvery); po-
isťovacie služby; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostred-
kovanie poistenia; finančné odhady a oceňovanie (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); konzultačné služby  
v oblasti poisťovníctva; informácie o poistení; sprostredko-
vanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie obchodu 
s akciami a obligáciami; úverové agentúry. 
38 - Telekomunikačné služby; informácie v oblasti teleko-
munikácií; telefonické služby; telefonická komunikácia; ko-
munikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníc-
tvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových 
informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými 
komunikačnými prostriedkami); prenos signálu prostredníc- 
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tvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomuni-
kačné služby); poskytovanie telekomunikačného pripojenia 
do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského 
prístupu do svetovej počítačovej siete. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; doručovacie 
služby; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručova-
nie balíkov; doručovanie tovarov. 
42 - Poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; 
poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo 
v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti 
ochrany údajov; počítačové programovanie; tvorba počíta-
čového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
údržba počítačového softvéru; inštalácie počítačového soft-
véru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie oso-
by); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); 
tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových 
stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); 
navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; vý-
voj softvéru na softvérové publikácie; autentifikácia použí-
vateľov technológiami jednotného prihlasovania do viace-
rých online softvérových aplikácií súčasne; vedecké a tech-
nologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; 
poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvé-
ru; obnovovanie počítačových databáz; analýzy počítačo-
vých systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie 
kópií počítačových programov; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); prevod (konverzia) počíta-
čových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo  
v oblasti počítačových programov; prenájom webových ser-
verov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; prenájom 
počítačových serverov (serverhosting); poskytovanie infor-
mácií o počítačových technológiách a programovaní pro-
stredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových 
technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); 
externé poskytovanie služieb v oblasti informačných techno-
lógií; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom 
internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; poraden-
stvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti in-
formačných technológií; technologické poradenstvo; pora-
denstvo v oblasti počítačových technológií. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, žltá 
(731) ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratisla-

va, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 

 
 

(210) 2121-2021 
(220) 17.8.2021 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; tlačené ocenenia; perio-

diká; brožúry; obežníky; ročenky; katalógy; príručky; foto-
grafie (tlačoviny); kalendáre; pohľadnice; lístky; tlačené po-
ukážky; knihy; prospekty; letáky; plagáty; reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky; papiernický tovar; papier; 
kartón, lepenka; písacie potreby; kancelárske potreby okrem 
nábytku. 
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; vonkajšia re-
klama; reklamné agentúry; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazní-
kom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie re-
klamných oznamov; tvorba reklamných filmov; služby v ob-
lasti vzťahov s médiami; organizovanie módnych prehliadok  
 

na podporu predaja; organizovanie obchodných alebo re-
klamných podujatí; marketing; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); prenájom predajných stánkov; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov alebo slu-
žieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo re-
klamné účely; zostavovanie štatistík; podpora predaja pre 
tretie osoby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s elek-
tronickými publikáciami (sťahovateľnými), s tlačovinami,  
s tlačenými publikáciami, s periodikami, s knihami, s pa-
piernickým tovarom, s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hla-
vy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uve-
dených v triede 35 tohto zoznamu. 
41 - Zábava; informácie o možnostiach zábavy; organizova-
nie a vedenie zábavných, vzdelávacích a kultúrnych poduja-
tí; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie pred-
stavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpe-
ní; organizovanie slávnostných podujatí spojených s odo-
vzdávaním cien na zábavné účely; organizovanie ceremónií 
s udeľovaním cien; organizovanie vedomostných alebo zá-
bavných súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
plesov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné úče-
ly; tvorba divadelných alebo iných predstavení; tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie 
večierkov; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zá-
bavné podujatia; rezervácie vstupeniek na zábavné predsta-
venia; vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; organizovanie 
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongre-
sov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých diel-
ní (výučba); publikačné služby; online digitálne publikačné 
služby; vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie 
tlačených publikácií; vydávanie tlačených vzdelávacích ma-
teriálov; vydávanie kníh; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); tvorba videozáznamov na podu-
jatiach; produkcia filmov (nie reklamných); online poskyto-
vanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); poskyto-
vanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na 
prenos videí (na požiadanie); online poskytovanie zvuko-
vých nahrávok (bez možnosti kopírovania); požičiavanie 
zvukových nahrávok a videonahrávok; fotografovanie; foto-
grafické reportáže; reportérske služby; poskytovanie infor-
mácií o zábavných, kultúrnych a vzdelávacích aktivitách; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvede-
ných v triede 41 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, červená 
(731) AGENTÚRA PROMOTION, s.r.o., Dr. Vladimíra Clemen-

tisa 10, 821 02 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 
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(210) 2131-2021 
(220) 18.8.2021 

 11 (511) 33, 35 
(511) 33 - Alkoholické nápoje sýtené a nesýtené, okrem piva. 

35 - Reklama v súvislosti s výrobou alkoholických nápojov. 

(540) VIVA ! 
(550) slovná 
(731) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK; 
(740) JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2151-2021 
(220) 19.8.2021 

 11 (511) 18, 20, 22, 25, 28, 35 
(511) 18 - Plecniaky; kufre; tašky; kolieskové batožiny. 

20 - Rybárske koše; stoličky; stoly; lôžkoviny okrem pos-
teľnej bielizne; podušky; matrace. 
22 - Čerene (rybárske siete), rybárske siete; stany a prí-
strešky pre rybárov. 
25 - Obuv; čiapky; odevy; rukavice; pleteniny (oblečenie). 
28 - Rybárske náradie; rybárske vlasce; rybárske navijaky; 
plaváky (rybársky výstroj); rybárske udice; snímače záberu 
(rybársky výstroj); poľovnícke alebo rybárske pachové ná-
vnady; umelé rybárske návnady; podberáky pre rybárov; 
rybárske plaváky; háčiky na lov rýb; návnady na lov a ry-
bolov; hračky; siete (športové potreby); koše na rybolov; 
obaly na rybárske potreby; drobné darčeky alebo žartovné 
predmety; rybárske šnúry; stojany na rybárske udice; dr-
žiaky rybárskych udíc; rybárske rázsošky; rybárske kolís-
ky; rybárske vaky; ochranné podložky pod ryby; vzducho-
vé pumpy (rybárske potreby); vedrá a sitá na krmivo (ry-
bárske potreby); rybárske pomôcky na zakrmovanie (ry-
bárske náradie); pomôcky na vyberanie háčikov (rybárske 
náradie); rybárske obratlíky a rybárske karabínky; klipy na 
rybárske závažia; rybárske závažia s háčikom alebo bez 
neho; nárazové guličky a zarážky (rybárske potreby); ry-
bárske stopery; zmršťovacie bužírky (rybárske potreby); 
viazače háčikov (rybárske potreby); uvoľňovače nástrah 
(rybárske potreby); rybárske ihly na upevňovanie nástrah 
(rybárske potreby); spojovacie prvky na pripevnenie ná-
strahy k háčiku (rybárske potreby); kŕmne lopatky (rybár-
ske náradie); rybárske PVA pančuchy; rybárske PVA sáč-
ky; rybárske PVA bužírky, rybárske PVA sieťky; rybárske 
PVA nite; rybárske PVA pásky; rybárske kŕmidlá; trubičky 
pre upevnenie rybárskeho závažia; rybárske nadväzce a ry-
bárske lanká; rybárske chemické svetlá; uvoľňovače rybár-
skych háčikov (rybárske náradie). 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triedach 18, 20, 22, 25 a 28 tohto zoznamu; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s krmivom pre ry-
by. 

(540) DELPHIN QUEEN 
(550) slovná 
(731) MOSS.SK, s.r.o., M. R. Štefánika 297/11, 050 01 Revúca 

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

 
 

(210) 2171-2021 
(220) 5.2.2015 

 11 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hygienické 

prípravky na lekárske použitie; diétne látky na lekárske pou-
žitie; potraviny pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; ma-
teriály na plombovanie zubov; dentálne modelovacie vosky; 
dezinfekčné prípravky; všetky vyššie uvedené tovary s vý-
nimkou prípravkov na lekársku starostlivosť o zuby a ústnu 
dutinu. 

 
 

(540) IBUDOLOR 
(550) slovná 
(641) 1041675, 05.02.2015 
(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vil-

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

SK; 
 
 

(210) 2194-2021 
(220) 24.8.2021 

 11 (511) 18, 21, 25 
(511) 18 - Peňaženky; školské tašky (aktovky); cestovné kufre; 

kožené šnúrky; vypracované kože; kožené remienky; kožené 
ozdoby na nábytok; dáždniky; chlebníky; obaly na dáždniky; 
prikrývky pre zvieratá; plecniaky; ohlávky; slnečníky; ná-
prsné tašky; nákupné tašky; turistické plecniaky; plážové 
tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia, vrecká a puz-
drá na balenie; kufre; sieťové nákupné tašky; športové tašky; 
tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vi-
zitky; oblečenie pre zvieratá chované v domácnosti. 
21 - Sklenené nádoby (domáce potreby); poháre, šálky, hrn-
čeky na pitie; obuváky; ozdobné sklenené gule; fľaše; pod-
nosy (tácne); tepelnoizolačné nádoby (termosky); držiaky na 
jedálne lístky; keramické výrobky pre domácnosť; hrebene; 
handry na čistenie; sklené nádoby; tašky alebo kufríky na to-
aletné potreby; dávkovače mydla; hrnčiarske výrobky; kve-
tináče; hrnce, hrnčeky; potreby pre domácnosť; papierové 
taniere; papierové podnosy pre domácnosť; držiaky na myd-
lo; lyžice na obúvanie, obuváky; porcelánové, keramické, 
kameninové, terakotové alebo sklenené sochy; šálky; toalet-
né pomôcky; hrnčeky; rozprašovače na voňavky; porceláno-
vé, keramické, kameninové, terakotové alebo sklenené ume-
lecké predmety; ozdobné črepníky (nie papierové); kávové 
súpravy (stolový riad); džbány; krčahy. 
25 - Pančuchy; čiapky; pánska spodná bielizeň (trenírky, bo-
xerky); priliehavé čiapky; spodná bielizeň; opasky (časti od-
evov); župany; svetre; pulóvre; ponožky; košele; košele  
s krátkym rukávom; odevy; klobúky; spodná bielizeň pohl-
cujúca pot; konfekcia (odevy); kravaty; chrániče uší proti 
chladu (pokrývky hlavy); nohavice; vrchné ošatenie; rukavi-
ce; šatky, šály; vesty; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; 
oblečenie z úpletových textílií; oblečenie pre bábätká; špor-
tové tričká, dresy; manžety (časti odevov); rukavice bez prs-
tov; papuče; plážové oblečenie; plážová obuv; šaty; pyžamá; 
bundy; plavky (pánske); plavky; body (spodná bielizeň); 
tričká; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); lyžiar-
ske rukavice; legínsy; športové tielka; vyšívané odevy; po-
krývky hlavy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) MM Hodl s.r.o., Vajanského 2386/6, 934 01 Levice, SK; 
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(210) 2196-2021 
(220) 24.8.2021 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-

chodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie zao-
berajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné 
kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných 
oznamov; sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; vedenie 
účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri or-
ganizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne pora-
denstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riade-
ní obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné po-
sudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodné od-
hady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo 
pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; obchodný 
alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); prepisovanie správ (kancelárske práce); reklamné 
agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
marketingový prieskum; správa počítačových súborov; od-
borné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospo-
dárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnika-
teľské informácie; príprava miezd a výplatných listín; nábor 
zamestnancov; administratívne služby poskytované pri pre-
miestňovaní podnikov; sekretárske služby; vypracovávanie 
daňových priznaní; spracovanie textov; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre 
tretie osoby; služby porovnávania cien; obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; adminis-
tratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; subdodá-
vateľské služby (obchodné služby); fakturácie; zostavovanie 
štatistík; vyhľadávanie sponzorov; marketing; optimalizácia 
internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimali-
zácia obchodovania na webových stránkach; obchodné spro-
stredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskyto-
vateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie 
obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových stránok; externé 
administratívne riadenie podnikov; podávanie daňových pri-
znaní; podnikové riadenie refundovaných programov pre tre-
tie osoby; indexovanie webových stránok na obchodné alebo 
reklamné účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); 
pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); poradenstvo  
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo  
v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby; finančné a účtovné audity; cielený 
marketing; dočasné riadenie podnikov; administratívna asis-
tencia pri odpovediach na verejné súťaže; podnikové komu-
nikačné služby; prenájom kancelárskeho vybavenia v zdie-
ľaných kancelárskych priestoroch; administratívne služby pri 
odporúčaní špecializovaných lekárov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; korešpondenčné vzde-
lávacie kurzy; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; výchovnozábavné klu-
bové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongre-
sov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúša-
vanie (pedagogická činnosť); informácie o možnostiach zá-
bavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových sú-
ťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický vý-
cvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); poskyto-
vanie informácií o možnostiach rekreácie; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; or-
ganizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizo-
vanie predstavení (manažérske služby); poradenstvo pri voľ-
be povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); prekladateľ- 
 

ské služby; koučovanie (školenie); tlmočenie; školské služby 
(vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie po-
mocou simulátorov; odborné školenia zamerané na odo-
vzdávanie know-how. 
42 - Požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; 
tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie 
počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; ana-
lýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; 
prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elek-
tronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre 
tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webo-
vých stránkach); inštalácie počítačového softvéru; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fy-
zický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; pre-
nájom webových serverov; ochrana počítačov proti počíta-
čovým vírusom; digitalizácia dokumentov (skenovanie); po-
radenstvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochra-
ny životného prostredia; diaľkové monitorovanie počítačo-
vých systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; 
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); po-
radenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký vý-
skum; prenájom počítačových serverov (serverhosting); zá-
lohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronic-
kých údajov; poskytovanie informácií o počítačových tech-
nológiách a programovaní prostredníctvom webových strá-
nok; poskytovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie slu-
žieb v oblasti informačných technológií; technologické po-
radenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; 
poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; pora-
denstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; technické písanie; 
monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; 
tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových 
stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); 
poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo 
v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; monitorovanie 
počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu 
alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných 
identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostred-
níctvom internetu; vývoj softvéru na softvérové publikácie; 
poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom inter-
netu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; navrhovanie vi-
zitiek; vedecký a technologický výskum v oblasti prieskumu 
patentov; autentifikácia používateľov technológiami jednot-
ného prihlasovania do viacerých online softvérových apliká-
cií súčasne. 

(540) enetin 
(550) slovná 
(731) Nav Consulting, s. r. o., Plynárenská 3A, 821 09 Bratisla-

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

 
 

(210) 2198-2021 
(220) 24.8.2021 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie 

obchodných alebo podnikateľských informácií; kancelárie 
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné 
kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných 
oznamov; sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; vedenie 
účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné 
alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne po-
radenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri 
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; od-
borné posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum;  
 



105 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 19/2021 – SK  dátum vydania:  13.10.2021 
 

 poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; 
obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); prepisovanie správ (kancelárske 
práce); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počí-
tačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; príprava miezd  
a výplatných listín; nábor zamestnancov; administratívne 
služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; sekretár-
ske služby; vypracovávanie daňových priznaní; spracova-
nie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zo-
raďovanie údajov v počítačových databázach; online re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; služby 
porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebite-
ľom pri výbere tovarov a služieb; administratívne spraco-
vanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií 
výrobkov a služieb pre tretie osoby; subdodávateľské služ-
by (obchodné služby); fakturácie; zostavovanie štatistík; 
vyhľadávanie sponzorov; marketing; optimalizácia interne-
tových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia 
obchodovania na webových stránkach; obchodné spro-
stredkovateľské služby; obchodný manažment pre posky-
tovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatvá-
ranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia  
a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových strá-
nok; externé administratívne riadenie podnikov; podávanie 
daňových priznaní; podnikové riadenie refundovaných 
programov pre tretie osoby; indexovanie webových stránok 
na obchodné alebo reklamné účely; plánovanie stretnutí 
(kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske 
práce); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verej-
nosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); do-
hodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; finančné  
a účtovné audity; cielený marketing; dočasné riadenie pod-
nikov; administratívna asistencia pri odpovediach na verej-
né súťaže; podnikové komunikačné služby; prenájom kan-
celárskeho vybavenia v zdieľaných kancelárskych priesto-
roch; administratívne služby pri odporúčaní špecializova-
ných lekárov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; korešpondenčné vzde-
lávacie kurzy; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; výchovnozábavné klu-
bové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongre-
sov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúša-
vanie (pedagogická činnosť); informácie o možnostiach zá-
bavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
detské škôlky (vzdelávanie);; organizovanie športových sú-
ťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický vý-
cvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); poskyto-
vanie informácií o možnostiach rekreácie; organizovanie  
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; or-
ganizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizo-
vanie predstavení (manažérske služby); poradenstvo pri voľ-
be povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); prekladateľ-
ské služby; koučovanie (školenie); tlmočenie; školské služby 
(vzdelávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie po-
mocou simulátorov; odborné školenia zamerané na odo-
vzdávanie know-how. 
42 - Požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; 
tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie 
počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; ana-
lýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov;  
 
 
 

prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elek-
tronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre 
tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webo- 
vých stránkach); inštalácie počítačového softvéru; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fy-
zický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; pre-
nájom webových serverov; ochrana počítačov proti počíta-
čovým vírusom; digitalizácia dokumentov (skenovanie); po-
radenstvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochra-
ny životného prostredia; diaľkové monitorovanie počítačo-
vých systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; 
poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); po-
radenstvo v oblasti informačných technológií; vedecký vý-
skum; prenájom počítačových serverov (serverhosting); zá-
lohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronic-
kých údajov; poskytovanie informácií o počítačových tech-
nológiách a programovaní prostredníctvom webových strá-
nok; poskytovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie slu-
žieb v oblasti informačných technológií; technologické po-
radenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; 
poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; pora-
denstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; technické písanie; 
monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; 
tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových 
stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); 
poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; poradenstvo 
v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; monitorovanie 
počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu 
alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných 
identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostred-
níctvom internetu; vývoj softvéru na softvérové publikácie; 
poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom inter-
netu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; navrhovanie vi-
zitiek; vedecký a technologický výskum v oblasti prieskumu 
patentov; autentifikácia používateľov technológiami jednot-
ného prihlasovania do viacerých online softvérových apli-
kácií súčasne. 

(540) eTuls 
(550) slovná 
(731) Apostille, s.r.o., Žilinská 7028/1, 811 05 Bratislava, SK; 
(740) Navrat & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2205-2021 
(220) 25.8.2021 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potreby; fotogra-

fie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelár-
ske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre výtvarných 
umelcov; štetce; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); 
kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné a vyučovacie 
pomôcky; plastové fólie a vrecká na balenie; typy, tlačové 
písmo, štočky. 
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia 
a obchodná administratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna čin-
nosť. 

(540) 1000 mil československých 
(550) slovná 
(731) Veteran Car Club Praha z.s., Záběhlická 27/125, Záběhlice, 

106 00 Praha, CZ; 
(740) A.K.F. Legal, s. r. o., Bratislava, SK; 
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(210) 2208-2021 
(220) 25.8.2021 

 11 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihárske potreby; fotogra-

fie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelár-
ske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre výtvarných 
umelcov; štetce; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); 
kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné a vyučovacie 
pomôcky; plastové fólie a vrecká na balenie; typy, tlačové 
písmo, štočky. 
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia 
a obchodná administratíva; kancelárske práce. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna čin-
nosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Veteran Car Club Praha z.s., Záběhlická 27/125, Záběhlice, 

106 00 Praha, CZ; 
(740) A.K.F. Legal, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2210-2021 
(220) 25.8.2021 

 11 (511) 36, 37, 42 
(511) 36 - Nehnuteľnosti (služby); organizovanie financovanie 

stavebných projektov; sprostredkovanie nehnuteľnosti. 
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo 
(stavebná činnosť) stavebný dozor; prenájom bagrov a rýpa-
diel; izolovanie stavieb; murárske práce; tapetovanie; interiér 
a exteriér maľovanie a natieranie; sádrovanie, sfukovanie; 
montovanie lešení; murovanie, murárske práce; stavebné in-
formácie; inštalácie okien a dverí; stavebné poradenstvo; te-
sárske práce. 
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; architektonické po-
radenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, oranžová 
(731) Quimica s.r.o., Harmanec 18, 976 03 Harmanec, SK; 
(740) JUDr. Ing. Michal Mladý, Bojnice, SK; 

 
 

(210) 2218-2021 
(220) 26.8.2021 

 11 (511) 1, 2, 3 
(511) 1 - Chemické prípravky na odmasťovanie a čistenie. 

2 - Riedidlá na farby, laky a náterové hmoty. 
3 - Čistiace prípravky. 

(540) FLEXOL 
(550) slovná 
(731) NOBAX s.r.o., Železničný rad 14, 968 01 Nová Baňa, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2225-2021 
(220) 26.8.2021 

 11 (511) 35, 36, 37, 39, 41 
(511) 35 - Komerčné informačné kancelárie; administratívne spra-

covanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; prená-
jom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamných 
materiálov; marketing; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; obchodné odhady; obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; reklama; rozširovanie reklamných 
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); dražby; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; riadenie obchodnej činnosti v stavebníc-
tve; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné 
sprostredkovateľské služby; prieskum trhu; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; 
prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelár-
skych priestoroch; služby v oblasti vzťahov s médiami; von-
kajšia reklama; podpora predaja tovarov a služieb sponzoro-
vaním športových podujatí; prenájom bilbordov; tvorba re-
klamných filmov; grafická úprava tlačovín na reklamné úče-
ly; prenájom reklamných plôch; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby. 
36 - Financovanie (služby); bankové hypotéky; pôžičky (fi-
nančné úvery); finančné analýzy; finančné poradenstvo; or-
ganizovanie financovania stavebných projektov; finančný lí-
zing; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, ban-
kovníctvo, nehnuteľnosti); finančné informácie; sprostred-
kovanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; prenájom 
bytov; prenájom kancelárskych priestorov; realitné kancelá-
rie; vyberanie nájomného; správa nehnuteľností; sprostred-
kovanie poistenia. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavba a opravy skla-
dov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); čistenie interié-
rov budov; čistenie exteriérov budov; inštalácie a opravy vý-
ťahov; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; inštalácie, 
údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie 
a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplaš-
ných systémov proti vlámaniu; stavebné poradenstvo; sta-
vebné informácie; prenájom stavebných strojov a zariadení; 
inštalácie, údržba a opravy strojov; stavebný dozor. 
39 - Prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; prená-
jom vozidiel. 
41 - Organizovanie športových súťaží; požičiavanie športo-
vého výstroja (okrem dopravných prostriedkov); organizo-
vanie živých vystúpení; zábavné parky; služby estrádnych 
umelcov; organizovanie vedomostných alebo zábavných sú-
ťaží; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; premietanie kinematografických filmov; 
plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a ve-
denie koncertov; prenájom športových plôch; kurzy telesné-
ho cvičenia; poskytovanie športovísk. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, zlatá, čierna 
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(731) DCJ, s.r.o., Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava, SK; 
(740) L/R/P advokáti, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2226-2021 
(220) 26.8.2021 

 11 (511) 5, 30, 32 
(511) 5 - Bylinkové čaje na lekárske použitie; čaj proti astme; čaje 

na chudnutie na lekárske účely; liečivé čaje; dezinfekčné 
mydlá; samoopaľovacie tabletky; výživové doplnky; vitamí-
nové prípravky; bielkovinové výživové doplnky; výživové 
vlákniny; minerálne výživové doplnky; výživové doplnky  
z ľanových semien; výživové doplnky z ľanového oleja; vý-
živové doplnky z obilných klíčkov; výživové doplnky  
z kvasníc; včelia materská kašička (výživový doplnok); pro-
polisové výživové doplnky; peľové výživové doplnky; 
enzýmové výživové doplnky; glukózové výživové doplnky; 
lecitínové výživové doplnky; alginátové výživové doplnky; 
kazeínové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; 
bielkovinové potraviny na lekárske použitie; bielkovinové 
prípravky na lekárske použitie; posilňujúce prípravky (toni-
ká); minerálne vody na lekárske použitie; soli minerálnych 
vôd; soli do minerálnych kúpeľov; prípravky do kúpeľa na 
lekárske použitie; liečivé cukríky; liečivé nápoje; liečivé 
rastliny; liečivé korene; sušené mlieko pre dojčatá; potraviny 
pre dojčatá; farmaceutické prípravky; želatína na lekárske 
použitie; ľanové semená na farmaceutické použitie; diétne 
potraviny na lekárske použitie; lekárske prípravky na odtuč-
ňovacie kúry; vedľajšie produkty spracovania obilnín na 
diétne alebo lekárske použitie; potravinové alebo krmivové 
prípravky so stopovými prvkami. 
30 - Čaj; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); biely čaj; 
čajové náhradky; čajové nápoje; čajové nápoje s mliekom; 
čajové nápoje s ovocnou príchuťou; čierny čaj; fermentova-
ný čaj; harmančekový čaj; instantný čaj; jazmínový čaj; ja-
ponský zelený čaj; ľadový čaj; mätový čaj; neliečivé čajové 
nápoje. 
32 - Nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; ovocné ne-
alkoholické nápoje s príchuťou čaju; nealkoholické nápoje; 
minerálne vody (nápoje); vody (nápoje); stolové vody; fľaš-
ková pitná voda; sirupy a iné nealkoholické prípravky na vý-
robu nápojov; prípravky na výrobu sýtenej vody; nealkoho-
lické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické koktaily; 
nealkoholické aperitívy; ochutené vody (nápoje); nealkoho-
lické ovocné nápoje; limonády; sóda; sódová voda (sifón); 
sýtené vody; lítiová voda; izotonické nápoje; ryžové nápoje, 
nie náhradky mlieka; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; 
nealkoholické ovocné výťažky; ovocné nápoje a ovocné 
džúsy; sirupy na výrobu nápojov; sladové pivo; pivná mla-
dinka; nealkoholické pivo; chmeľové výťažky na výrobu pi-
va; sladina (výluh sladu); ďumbierové pivo (zázvorové); 
kvas (nealkoholický nápoj); pivové koktaily; príchute na vý-
robu nealkoholických nápojov; ovocné nektáre; mixované 
ovocné alebo zeleninové nápoje; mušty; šerbety (nápoje); 
ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); sladový sirup na 
výrobu nápojov; pivo; nápoje pre športovcov; proteínové 
nápoje pre športovcov; nápoje pre športovcov s obsahom 
elektrolytov; energetické nápoje. 

(540) CARPATHIA HERBARIUM 
(550) slovná 
(731) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 2241-2021 
(220) 27.8.2021 

 11 (511) 36, 37, 39, 40, 44 
(511) 36 - Nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; orga-

nizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; orga-
nizovanie peňažných zbierok; správcovstvo majetku (pre tre-
tie osoby); financovanie (služby); správa nehnuteľností; fi-
nančné sponzorstvo; poskytovanie finančných informácií 
prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov; 
kolektívne financovanie projektov (crowdfunding); finančný 
lízing; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kú-
py); faktoring; finančné poradenstvo; finančné informácie; 
organizovanie financovania stavebných projektov; poskyto-
vanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom 
členskej karty. 
37 - Inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie; údržba a op-
ravy motorových vozidiel; čistenie interiérov budov; čistenie 
a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; prenájom buldo-
zérov; inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov  
a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalá-
cie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; údržba  
a opravy trezorov; prenájom stavebných strojov a zariadení; 
inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; čistenie komí-
nov; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; stavebníc-
tvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; 
antikorózne úpravy; dezinfekcia; dezinsekcia; deratizácia; 
maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stavba a opravy 
skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom 
bagrov a rýpadiel; čistenie okien; inštalácie a opravy pecí; 
mazanie vozidiel; výstavba tovární; inštalácie a opravy za-
vlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; umývanie doprav-
ných prostriedkov; inštalácie, údržba a opravy strojov; mu-
rárske práce; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; 
opravy púmp a čerpadiel; inštalácie a opravy chladiacich za-
riadení; precínovanie (opravy); nitovanie; ošetrovanie vozi-
diel protikoróznymi nátermi; údržba vozidiel; čistenie vozi-
diel; prenájom čistiacich strojov; montovanie lešení; muro-
vanie, murárske práce; chemické čistenie; čistenie suchým 
ľadom; vysokotlakové čistenie; stavebné informácie; infor-
mácie o opravách; čistenie exteriérov budov; prenájom sta-
vebných žeriavov; pokrývačské práce; čistenie ciest; opravy 
zámok; inštalácie okien a dverí; stavebné poradenstvo; tesár-
ske práce; opravy elektrických vedení; kladenie káblov; in-
štalácie inžinierskych sietí na stavenisku; elektroinštalačné 
služby; odpratávanie snehu; interiérové a exteriérové maľo-
vanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; opravy opotrebo-
vaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebova-
ných alebo poškodených strojov. 
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava, preprava; do-
voz, doprava; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; 
skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; 
prenájom vozidiel; doprava a skladovanie odpadu; sťahova-
nie; služby vodičov; služby vodičov manipulačných vozi-
diel, služby vodičov obslužných vozidiel; služby vodičov 
vysokozdvižných vozíkov; informácie o skladovaní; infor-
mácie o možnostiach dopravy; kamiónová nákladná doprava. 
40 - Čistenie vzduchu a úprava vody; recyklácia odpadu; 
tlač, tlačenie; obrusovanie; čistenie vzduchu; magnetizácia; 
postriebrovanie, pokovovanie striebrom; opracovávanie dre-
va; spájkovanie; chrómovanie; pokovovanie; pozlacovanie; 
úprava vody; elektrolytické pokovovanie; cínovanie, poko-
vovanie cínom; kováčstvo; frézovanie; galvanizácia, elektro-
lytické pokovovanie; rytie, gravírovanie; obrábanie kovov; 
kalenie kovov; poniklovanie; leštenie trením; konečná úpra-
va povrchov (mechanická alebo chemická); odlievanie ko-
vov; vulkanizácia (úprava materiálov); likvidácia odpadu; 
zhodnocovanie odpadu; zváranie; zhotovovanie kópií kľú-
čov; informácie o úprave a spracovaní materiálov. 
44 - Kosenie areálov; kosenie (úprava trávnatých plôch). 
 
 
 



108 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 19/2021 – SK  dátum vydania:  13.10.2021 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, čierna. 
(731) PANDA - KOŠICE s.r.o., Wurmova 6, 040 23 Košice, SK; 
(740) JUDr. Soňa Surmová, LL.M., Prešov, SK; 

 
 

(210) 2245-2021 
(220) 27.8.2021 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Solené potraviny. 

30 - Cereálne chuťovky; chuťovky pozostávajúce prevažne  
z extrudovaných cereálií; chuťovky vyrobené z cereálií; chu-
ťovky vyrobené z kukurice; chuťovky vyrobené z obilnej 
múky; obilninové chuťovky; extrudované potravinové vý-
robky z kukurice; potraviny vyrobené z kukurice; potraviny 
vyrobené z obilnín. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavo zelená, oranžová, žltá, ružová, zelená, tmavo modrá 
(731) ARIKA s.r.o., Pri rybníkoch 786, 027 43 Nižná, SK; 
(740) BDO Legal s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2246-2021 
(220) 30.8.2021 

 11 (511) 9, 35, 36, 38, 41 
(511) 9 - Telekomunikačné vysielače; zariadenia na spracovanie 

údajov; vysielače (telekomunikácie); optické vlákna; mode-
my; koaxiálne káble; káble s optickými vláknami. 
35 - Účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti. 
36 - Prenájom nehnuteľností. 
38 - Vysielanie káblovej televízie; komunikácia prostredníc-
tvom optických sietí; prenájom modemov; prenájom tele-
komunikačných prístrojov; poskytovanie telekomunikačné-
ho pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby vstupu do 
telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); poskyto-
vanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej sie-
te; bezdrôtové vysielanie. 
41 - Vzdelávanie a školenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá (# 153b7a) 

(731) Kinet s.r.o., Diviaky nad Nitricou č. 201, 972 25 Diviaky 
nad Nitricou, SK; 

 
 

(210) 2251-2021 
(220) 31.8.2021 

 11 (511) 11, 42 
(511) 11 - Solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie. 

42 - Technologické poradenské služby týkajúce sa výroby 
alternatívnej energie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Hanzel Marian, Pitelová 88, 966 11 Pitelová, SK; 

 
 

(210) 2252-2021 
(220) 31.8.2021 

 11 (511) 36, 37, 41 
(511) 36 - Služby sporiteľní; finančné služby v oblasti stavebné-

ho sporenia; organizovanie financovania stavebných projek-
tov; bankové hypotéky; sprostredkovanie hypoték; refinan-
covanie hypoték; hypotekárne poistenie; úverové agentúry; 
pôžičky (finančné úvery); finančná správa pôžičiek; spro-
stredkovanie pôžičiek; záložné pôžičky; platenie splátok; fi-
nančné záručné služby; finančné záruky; finančný lízing; 
sprostredkovanie (maklérstvo); financovanie (služby); fi-
nančné poradenstvo; finančné informácie; poskytovanie fi-
nančných informácií prostredníctvom webových stránok; fi-
nančné riadenie; finančné analýzy; finančné odhady a oce-
ňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); ban-
kovníctvo; kapitálové investície; zriaďovanie fondov; inves-
tovanie do fondov; konzervatívne fondy (služby); peňažníc-
tvo; peňažné transakcie; finančné transakcie; poisťovníctvo; 
sprostredkovanie poistenia; informácie o poistení; životné 
poistenie; aktuárske služby (poistno-matematické); nehnu-
teľnosti (služby); oceňovanie nehnuteľností; sprostredkova-
nie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnu-
teľností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); finančné 
sponzorstvo; organizovanie zbierok; faktoring; služby vy-
máhania a inkasovania pohľadávok; poradenské a konzul-
tačné služby v oblasti bankových hypoték, sprostredkovania 
hypoték, pôžičiek (finančných úverov), finančnej správy pô-
žičiek, sprostredkovania pôžičiek, stavebného sporenia, slu-
žieb sporiteľní, finančných služieb v oblasti stavebného spo-
renia, organizovania financovania stavebných projektov, po-
isťovníctva. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné poradenstvo; 
stavebné informácie; stavebný dozor; prenájom stavebných 
strojov a zariadení; opravy budov; renovácia budov; údržba 
budov; inštalácia, údržba a opravy strojov; informácie  
o opravách; poradenské a konzultačné služby v oblasti sta-
vebníctva (stavebná činnosť), opráv budov, renovácií budov 
a údržby budov. 
41 - Vzdelávanie; informácie o vzdelávaní; akadémie (vzde-
lávanie); organizovanie vzdelávacích kurzov a školení; ško-
lenia; koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; prak-
tický výcvik (ukážky); zábava; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie vzdelá-
vacích fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie se-
minárov; organizovanie a vedenie konferencií; organizova-
nie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; 
organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba); organizovanie živých vystúpení; 
plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie vedo-
mostných alebo zábavných súťaží; písanie textov; vydávanie  
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textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydá-
vanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); pora-
denské a konzultačné služby v oblasti vzdelávania, školení, 
zábavy, online vydávania elektronických kníh a časopisov, 
elektronickej edičnej činnosti v malom (DTP služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, zelená, červená, sivá 
(731) Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Brati-

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

 
 

(210) 2256-2021 
(220) 31.8.2021 

 11 (511) 16, 35, 39, 41 
(511) 16 - Periodická a neperiodická tlač a tlačoviny. 

35 - Inzertné služby; reklama. 
39 - Distribúcia tlačovín, periodickej tlače, neperiodickej 
tlače. 
41 - Vydavateľské služby (okrem reklamy). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená 
(731) DUEL-PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2271-2021 
(220) 2.9.2021 

 11 (511) 36, 37, 39, 40, 44 
(511) 36 - Nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; orga-

nizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; orga-
nizovanie peňažných zbierok; správcovstvo majetku (pre tre-
tie osoby); financovanie (služby); správa nehnuteľností; fi-
nančné sponzorstvo; poskytovanie finančných informácií 
prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov; 
kolektívne financovanie projektov (crowdfunding); finančný 
lízing; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kú-
py); faktoring; finančné poradenstvo; finančné informácie; 
organizovanie financovania stavebných projektov; poskyto-
vanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom 
členskej karty. 
37 - Inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie; údržba a op-
ravy motorových vozidiel; čistenie interiérov budov; čistenie 
a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; prenájom buldo-
zérov; inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov  
a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalá-
cie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; údržba  
a opravy trezorov; prenájom stavebných strojov a zariadení;  
 

inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; čistenie komí-
nov; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; stavebníc-
tvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; 
antikorózne úpravy; dezinfekcia; dezinsekcia; deratizácia; 
maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stavba a opravy 
skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom 
bagrov a rýpadiel; čistenie okien; inštalácie a opravy pecí; 
mazanie vozidiel; výstavba tovární; inštalácie a opravy za-
vlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; umývanie doprav-
ných prostriedkov; inštalácie, údržba a opravy strojov; mu-
rárske práce; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; 
opravy púmp a čerpadiel; inštalácie a opravy chladiacich za-
riadení; precínovanie (opravy); nitovanie; ošetrovanie vozi-
diel protikoróznymi nátermi; údržba vozidiel; čistenie vozi-
diel; prenájom čistiacich strojov; montovanie lešení; muro-
vanie, murárske práce; chemické čistenie; čistenie suchým 
ľadom; vysokotlakové čistenie; stavebné informácie; infor-
mácie o opravách; čistenie exteriérov budov; prenájom sta-
vebných žeriavov; pokrývačské práce; čistenie ciest; opravy 
zámok; inštalácie okien a dverí; stavebné poradenstvo; tesár-
ske práce; opravy elektrických vedení; kladenie káblov; in-
štalácie inžinierskych sietí na stavenisku; elektroinštalačné 
služby; odpratávanie snehu; interiérové a exteriérové maľo-
vanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; opravy opotrebo-
vaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebova-
ných alebo poškodených strojov. 
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava, preprava; do-
voz, doprava; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; 
skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; 
prenájom vozidiel; doprava a skladovanie odpadu; sťahova-
nie; služby vodičov; služby vodičov manipulačných vozi-
diel, služby vodičov obslužných vozidiel; služby vodičov 
vysokozdvižných vozíkov; informácie o skladovaní; infor-
mácie o možnostiach dopravy; kamiónová nákladná doprava. 
40 - Čistenie vzduchu a úprava vody; recyklácia odpadu; 
tlač, tlačenie; obrusovanie; čistenie vzduchu; magnetizácia; 
postriebrovanie, pokovovanie striebrom; opracovávanie dre-
va; spájkovanie; chrómovanie; pokovovanie; pozlacovanie; 
úprava vody; elektrolytické pokovovanie; cínovanie, poko-
vovanie cínom; kováčstvo; frézovanie; galvanizácia, elektro-
lytické pokovovanie; rytie, gravírovanie; obrábanie kovov; 
kalenie kovov; poniklovanie; leštenie trením; konečná úpra-
va povrchov (mechanická alebo chemická); odlievanie ko-
vov; vulkanizácia (úprava materiálov); likvidácia odpadu; 
zhodnocovanie odpadu; zváranie; zhotovovanie kópií kľú-
čov; informácie o úprave a spracovaní materiálov; tryskové 
pieskovanie. 
44 - Kosenie areálov; kosenie (úprava trávnatých plôch). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) PANDA - KOŠICE s.r.o., Wurmova 6, 040 23 Košice, SK; 
(740) JUDr. Soňa Surmová, LL.M., Prešov, SK; 

 

 
(210) 2272-2021 
(220) 2.9.2021 

 11 (511) 44 
(511) 44 - Chov zvierat; liečenie s pomocou zvierat. 

(540) SANDBERG HUND 
(550) slovná 
(731) IT - Consulting s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, SK; 
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bys-

trica, SK; 
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(210) 2278-2021 
(220) 3.9.2021 

 11 (511) 36, 37, 39, 40, 44 
(511) 36 - Nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; orga-

nizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; orga-
nizovanie peňažných zbierok; správcovstvo majetku (pre tre-
tie osoby); financovanie (služby); správa nehnuteľností; fi-
nančné sponzorstvo; poskytovanie finančných informácií 
prostredníctvom webových stránok; investovanie do fondov; 
kolektívne financovanie projektov (crowdfunding); finančný 
lízing; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kú-
py); faktoring; finančné poradenstvo; finančné informácie; 
organizovanie financovania stavebných projektov; poskyto-
vanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom 
členskej karty. 
37 - Inštalácie a opravy výťahov; asfaltovanie; údržba a op-
ravy motorových vozidiel; čistenie interiérov budov; čistenie 
a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; prenájom buldo-
zérov; inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov  
a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; inštalá-
cie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; údržba  
a opravy trezorov; prenájom stavebných strojov a zariadení; 
inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; čistenie komí-
nov; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; stavebníc-
tvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie budov; 
antikorózne úpravy; dezinfekcia; dezinsekcia; deratizácia; 
maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stavba a opravy 
skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prenájom 
bagrov a rýpadiel; čistenie okien; inštalácie a opravy pecí; 
mazanie vozidiel; výstavba tovární; inštalácie a opravy za-
vlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; umývanie doprav-
ných prostriedkov; inštalácie, údržba a opravy strojov; mu-
rárske práce; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; 
opravy púmp a čerpadiel; inštalácie a opravy chladiacich za-
riadení; precínovanie (opravy); nitovanie; ošetrovanie vozi-
diel protikoróznymi nátermi; údržba vozidiel; čistenie vozi-
diel; prenájom čistiacich strojov; montovanie lešení; muro-
vanie, murárske práce; chemické čistenie; čistenie suchým 
ľadom; vysokotlakové čistenie; stavebné informácie; infor-
mácie o opravách; čistenie exteriérov budov; prenájom sta-
vebných žeriavov; pokrývačské práce; čistenie ciest; opravy 
zámok; inštalácie okien a dverí; stavebné poradenstvo; tesár-
ske práce; opravy elektrických vedení; kladenie káblov; in-
štalácie inžinierskych sietí na stavenisku; elektroinštalačné 
služby; odpratávanie snehu; interiérové a exteriérové maľo-
vanie a natieranie; sadrovanie, štukovanie; opravy opotrebo-
vaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebova-
ných alebo poškodených strojov. 
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava, preprava; do-
voz, doprava; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; 
skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; 
prenájom vozidiel; doprava a skladovanie odpadu; sťahova-
nie; služby vodičov; služby vodičov manipulačných vozi-
diel, služby vodičov obslužných vozidiel; služby vodičov 
vysokozdvižných vozíkov; informácie o skladovaní; infor-
mácie o možnostiach dopravy; kamiónová nákladná dopra-
va. 
40 - Čistenie vzduchu a úprava vody; recyklácia odpadu; 
tlač, tlačenie; obrusovanie; čistenie vzduchu; magnetizácia; 
postriebrovanie, pokovovanie striebrom; opracovávanie dre-
va; spájkovanie; chrómovanie; pokovovanie; pozlacovanie; 
úprava vody; elektrolytické pokovovanie; cínovanie, poko-
vovanie cínom; kováčstvo; frézovanie; galvanizácia, elektro-
lytické pokovovanie; rytie, gravírovanie; obrábanie kovov; 
kalenie kovov; poniklovanie; leštenie trením; konečná úpra-
va povrchov (mechanická alebo chemická); odlievanie ko-
vov; vulkanizácia (úprava materiálov); likvidácia odpadu; 
zhodnocovanie odpadu; zváranie; zhotovovanie kópií kľú-
čov; informácie o úprave a spracovaní materiálov; tryskové 
pieskovanie. 
 
 

44 - Kosenie areálov; kosenie (úprava trávnatých plôch). 

(540) PANDA - KOŠICE 
(550) slovná 
(731) PANDA - KOŠICE s.r.o., Wurmova 6, 040 23 Košice, SK; 
(740) JUDr. Soňa Surmová, LL.M., Prešov, SK; 

 
 

(210) 2282-2021 
(220) 3.9.2021 

 11 (511) 29, 30, 31, 35 
(511) 29 - Mäso; huspenina; divina; tukové nátierky na chlieb; mä-

sové výťažky; slanina; pečeňová paštéta; klobásy, salámy, 
párky; bravčová masť; bravčové mäso; krvavé jaternice; 
údeniny; črevá na klobásy (prírodné alebo umelé); jaternice; 
konzervy s ovocím; konzervy so zeleninou; ovocné chuťov-
ky; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; po-
travinárske oleje a tuky. 
30 - Chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; jemné pečivárske 
výrobky; pečivo (rožky); mandľové pusinky (jemné pečivo); 
pečivo s mäsovou náplňou; slané pečivo (krekery); bezlep-
kový chlieb; nekysnutý chlieb; soľ, koreniny, korenie, kon-
zervované bylinky; konzervované záhradné bylinky (chuťo-
vé prísady). 
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky les-
ného a rybného hospodárstva (surové, nespracované); čer-
stvé bobuľové ovocie; čerstvá zelenina; čerstvé ovocie; čer-
stvé ovocie a zelenina čerstvé bylinky; čerstvé záhradné by-
linky. 
35 - Marketing; reklama; inzertné služby; rozširovanie re-
klamných oznamov prostredníctvom elektronických médií; 
inzertné služby prostredníctvom elektronických médií; záso-
bovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre 
iné podniky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 29, 30 a 31 tohto zoznamu; ob-
chodné sprostredkovanie služieb v triede 35 tohto zoznamu; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedený-
mi v triedach 29, 30 a 31 tohto zoznamu prostredníctvom in-
ternetu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; roz-
širovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; posky-
tovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníc-
tvom komunikačných médií, elektronickej pošty SMS 
správ, počítačových sietí a internetu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, sivá, hnedá 
(731) KLOS s.r.o., Fraňa Mojtu 47, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
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(210) 2283-2021 
(220) 5.9.2021 

 11 (511) 30, 35 
(511) 30 - Múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrár-

ske výrobky; droždie, prášky do pečiva. 
35 - Reklama; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; marketing; maloobchodné služby  
s pekárskymi výrobkami. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Biela: #ffffff, hnedosivá: #43403e 
(731) TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2, 821 04 Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 2285-2021 
(220) 6.9.2021 

 11 (511) 29, 30 
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené, varené, zavárané ovo-

cie a zelenina. 
30 - Chuťové prísady, koreniace prípravky. 

(540) CHRENČICA 
(550) slovná 
(731) Bukoven Tomáš, Veternicová 3113/17, 841 05 Bratislava, 

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

ca, SK; 
 
 

(210) 2294-2021 
(220) 6.9.2021 

 11 (511) 3, 8, 35, 44 
(511) 3 - Laky na nechty; kozmetické taštičky; kozmetické prí-

pravky; vata na kozmetické použitie; kozmetické ceruzky; 
kozmetické krémy; krémy na kožu; odfarbovače; odlakova-
če; líčidlá; kozmetické pleťové vody; umelé nechty; príprav-
ky na ošetrovanie nechtov; kozmetické mastencové púdre; 
kozmetické farby; kozmetické lepidlá; masážne gély (nie na 
lekárske použitie); balzamy (nie na lekárske použitie); 
ozdobné nálepky na nechty; bylinkové výťažky na kozme-
tické použitie; odlakovače na nechty; trblietky na nechty; 
kozmetické prípravky na starostlivosť o nechty. 
8 - Nožnice; pinzety (klieštiky); kliešte na nechty; klieštiky; 
epilačné pinzety; pedikúrové súpravy; pilníky na nechty; 
pinzety; manikúrové súpravy. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 3  
a 8 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvede-
nými v triede 3 a 8 tohto zoznamu; maloobchodné služby  
s kozmetikou; veľkoobchodné služby s kozmetikou. 
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; saló-
ny krásy; manikúra; pedikúra; služby vizážistov; zdravotné 
poradenstvo; depilácia voskom; starostlivosť o nechty; služ-
by nechtových salónov. 
 
 

(540) ke3nails 
(550) slovná 
(731) Bc. Katarína Gavulová, Dénešova 6, 040 23 Košice, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 2300-2021 
(220) 7.9.2021 

 11 (511) 25, 28, 41 
(511) 25 - Odevy; spodná bielizeň pohlcujúca pot; nohavice; cyk-

listické oblečenie; vrchné ošatenie; legíny; oblečenie z úple-
tových textílií; sukne; športové tričká, dresy; plážové oble-
čenie; šaty; podprsenky; zvrchníky; topánky; topánky na 
šport; body (spodná bielizeň); tričká; telocvičné úbory; le-
gínsy; športové tielka. 
28 - Športové náradie; športové potreby. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; telesná výchova; po-
skytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vzdelávanie; 
školenia; gymnastický výcvik; informácie o výchove a vzde-
lávaní; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organi-
zovanie športových súťaží; poskytovanie informácií o mož-
nostiach rekreácie; požičiavanie športového výstroja (okrem 
dopravných prostriedkov); organizovanie a vedenie seminá-
rov; tábory na športové sústredenia; služby osobných tré-
nerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená - Scarlet(HEX: e5311e); biela - Dust white(HEX: 

ecece2); čierna - Charocal(HEX: 383838). 
(731) P&E Investment Group s. r. o., Bulharská 4481/139, 821 04 

Bratislava, SK; 
(740) Lanikova Group, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2302-2021 
(220) 7.9.2021 

 11 (511) 35, 36, 37, 42 
(511) 35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchod-

ná administratíva; poskytovanie obchodných alebo podnika-
teľských informácií; personálne poradenstvo; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tla-
čoviny, vzorky); prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; vydávanie reklamných textov; reklama; prie-
skum verejnej mienky; online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; fakturácie; písanie reklamných textov; 
tvorba reklamných filmov; marketing; obchodné sprostred-
kovateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súk-
romných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o finan-
covanie; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verej-
nosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); do-
hodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; cielený mar-
keting; vonkajšia reklama; služby v oblasti vzťahov s mé-
diami; komerčné lobistické služby. 
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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). 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; údrž-
ba stavieb; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; vý-
stavba závodov a tovární; prenájom buldozérov; kladenie 
povrchov komunikácií; inštalácie a opravy chladiacich za-
riadení; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; demo-
lácie budov; dozor nad stavbami; inštalovanie a opravy elek-
trických spotrebičov; inštalácie okien a dverí; izolovanie 
proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; inštalácie  
a opravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy kotlov; 
inštalácie kuchynských zariadení; interiérové a exteriérové 
maľovanie a natieranie; murovanie, murárske práce; pokrý-
vačské práce na strechách budov; inštalácie a opravy poplaš-
ných systémov proti vlámaniu; povrchové čistenie exteriérov 
budov; inštalácie a opravy požiarnych hlásičov; prenájom 
stavebných strojov a zariadení; služby utesňovania budov; 
utesňovanie stavieb; vŕtanie studní; inštalácie a opravy vyku-
rovacích zariadení; inštalácie a opravy zavlažovacích zaria-
dení. 
42 - Architektonické poradenstvo; architektonické služby; 
výzdoba interiérov; kontroly kvality; poradenstvo v oblasti 
úspory energie; projektovanie stavieb; vypracovanie sta-
vebných výkresov; štúdie technických projektov; projekto-
vá činnosť; výskum v oblasti ochrany životného prostredia. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) oranžová, zelená, biela 
(731) Reality - stavby, s.r.o., J. Ťatliaka 1782/1, 026 01 Dolný Ku-

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

 
 

(210) 2305-2021 
(220) 7.9.2021 

 11 (511) 20, 41, 44 
(511) 20 - Včelie úle; postele; terapeutické postele. 

41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu. 
44 - Terapeutické služby; prenájom včelích úľov; včelia te-
rapia. 

(540) APISLITO 
(550) slovná 
(731) Milan Grajciar, Okružná 112/22, U Hluška, 022 01 Čadca, SK; 
(740) PETKOV & Co s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2306-2021 
(220) 7.9.2021 

 11 (511) 16, 25, 35, 41 
(511) 16 - Bulletiny (tlačiarenské výrobky); prospekty; tlačené 

publikácie; fotografie; lístky; kalendáre; papierové zástavy; 
nálepky (papiernický tovar); samolepky (papiernický to-
var); plagáty. 

 

25 - Odevy; športové dresy; tričká; čiapky; šály. 
35 - Reklama; inzertné služby; podpora predaja (pre tretie 
osoby); reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej 
siete, najmä internetu; inzertné služby prostredníctvom počí-
tačovej komunikačnej siete, najmä internetu; podpora preda-
ja (pre tretie osoby) prostredníctvom počítačovej komuni-
kačnej siete, najmä internetu; obchodné informačné služby; 
obchodné informačné kancelárie; marketing; prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách; prenájom re-
klamných plôch; predvádzanie tovaru; organizovanie re-
klamných a obchodných výstav; rozširovanie vzoriek tova-
rov; vydávanie reklamných textov; prieskum trhu; spracova-
nie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; kon-
zultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu 
trhu, podpory predaja (pre tretie osoby), reklamy a podnika-
nia; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním špor-
tových podujatí. 
41 - Organizovanie odborných vzdelávacích podujatí; orga-
nizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie kur-
zov; organizovanie a vedenie prednášok; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie diskusných klubov; or-
ganizovanie a vedenie vedomostných alebo zábavných súťa-
ží; organizovanie športových súťaží; organizovanie kultúr-
nych a športových výstav; organizovanie kultúrnych, spolo-
čenských a športových podujatí; zábava; vzdelávanie; špor-
tová a kultúrna činnosť; poskytovanie športovísk; prenájom 
športových plôch; fotografovanie; vydávanie textov (okrem 
reklamných). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna, žltá 
(731) SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2308-2021 
(220) 7.9.2021 

 11 (511) 29, 30, 43 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; mlieko, 

syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; vajcia; údeniny; 
smotana (mliečne výrobky); syry; mlieko; kefír (mliečny ná-
poj); kumys (mliečny nápoj); mliečne nápoje (s vysokým 
obsahom mlieka); mliečne výrobky; sušené vajcia; klobásy, 
salámy, párky; solené potraviny; konzervované mäso; kyslé 
mlieko; sušené mlieko; mrazom sušené mäso; náhradky 
mlieka; črevá na klobásy (prírodné alebo umelé); čerstvé prí-
rodné syry (quark); čerstvé prírodné syry (cottage); kys-
lomliečne nápoje. 
30 - Chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; smotanové zmr- 
zliny, šerbety a ostatné zmrzliny; smotanové zmrzliny; prí-
sady do zmrzlín (spojivá); zmrzliny; prášky na výrobu zmrz-
lín; jogurty mrazené (mrazené potraviny). 
43 - Stravovacie služby; reštauračné (stravovacie) služby. 

(540) MLIEČNA FARMA BUKOVINA 
 esencia Liptova 
(550) slovná 
(731) AGRONOVA Liptov, s.r.o., Liptovská Sielnica 176, 032 23 

Liptovská Sielnica, SK; 
(740) HKV Law Firm s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 2309-2021 
(220) 7.9.2021 

 11 (511) 9, 24, 25 
(511) 9 - Blikavé svetlá (svetelné signály); elektronické publikácie 

(sťahovateľné); elektrické zariadenia proti krádežiam; elek-
tronické visacie zámky; inteligentné hodinky; inteligentné 
okuliare; kalorimetre; chrániče hlavy na športovanie; och-
ranné prilby na športovanie; okuliare na športovanie; píšťal-
ky na športové účely; počítače na nosenie na tele alebo na 
odeve; reflexné vesty; slnečné okuliare; šnúrky na okuliare; 
telekomunikačné prístroje zabudované v bižutérii; zariadenia 
na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; záchranné 
vesty. 
24 - Bavlnené textílie; bivakovacie vrecia (bez konštrukcie); 
cestovné deky; džersej (pleteniny); elastické textílie; flauš 
(textílie); moleskin (textílie); netkané textílie; piknikové de-
ky; plachty; plastové materiály (náhradky textílií); pleteniny 
(textílie); pogumované plátno, nie pre papiernictvo; prikrýv-
ky; textílie na bielizeň; textílie na obuv; textilné etikety; 
textílie pre odevný priemysel; textilné nástenné dekorácie; 
textilné podšívky; textilné uteráky; sieťovina; vložky do spa-
cích vakov; voskované plátno. 
25 - Baretky; bundy; cyklistické oblečenie; čelenky (obleče-
nie); čiapky; galoše; chrániče uší proti chladu (pokrývky 
hlavy); kabáty; klobúky; kombinézy (oblečenie); košele; ko-
šele s krátkym rukávom; legíny; legínsy; nákrčníky; návle-
ky; nepremokavé odevy; nohavice; nohavicové sukne; od-
evy; odevy so zabudovanými svetelnými diódami; opasky 
(časti odevov); oblečenie z úpletových textílií; pančuchy ab-
sorbujúce pot; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); 
plavky; pleteniny; ponožky; pokrývky hlavy; potné vložky; 
priliehavé čiapky; protišmykové pomôcky na obuv; pulóvre; 
priľnavé podprsenky; rukavice; rukavice bez prstov; obuv; 
spodná bielizeň; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodné čas-
ti pančúch; svetre; šatky, šály; šerpy; športové tričká, dresy; 
športové tielka; šnurovacie topánky; šilty; topánky; topánky 
na športovanie; tričká na športovanie chrániace pred odreni-
nami a vyrážkami (rashguards); trikoty (cvičebné úbory); 
vesty; vložky do topánok; vysoká športová obuv. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Realdealcyclephile, s. r. o., Nábrežie slobody 524/5, 020 01 

Púchov, SK; 
(740) Vojčík & Partners, s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 2310-2021 
(220) 7.9.2021 

 11 (511) 30, 35, 39, 43 
(511) 30 - Nekysnutý chlieb; sladké žemle; zákusky, koláče; prí-

pravky z obilnín; cukrárske výrobky; cestá na koláče; kvá-
sok; chlieb; plnené koláče; jemné pečivárske výrobky; su-
šienky; pečivo (rožky); pizza; pečivo s mäsovou náplňou; 
cestá na jedlá; knedle. 
35 - Predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); onli-
ne reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama; 
marketing; obchodný manažment; franchising; maloobchod-
né služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu; 
obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými 
v triede 30 tohto zoznamu. 
 

39 - Dovoz, doprava; balenie tovarov; skladovanie tovarov 
(úschova); distribúcia tovarov (dovoz, doprava). 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie 
(snackbary). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavo-hnedá, bronzová, jantárová, béžová, biela 
(731) STORE PLYNARENSKA s. r. o., Klincová 37/a, 821 03 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2314-2021 
(220) 8.9.2021 

 11 (511) 41, 43 
(511) 41 - Vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; skúšanie; or-

ganizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organi-
zovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťa-
ží; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové 
sústredenia; fotografovanie. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom pre-
chodného ubytovania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Nadácia 42, Švabinského 22, 851 02 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2315-2021 
(220) 8.9.2021 

 11 (511) 9, 28, 35, 36, 38, 41 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); sťa-

hovateľné počítačové programy; nahratý softvér na počíta-
čové hry; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
počítačový hardvér; sťahovateľný softvér na počítačové hry. 
28 - Spoločenské hry; výherné hracie automaty; stieracie 
žreby na lotériové hry. 
35 - Reklama; televízna reklama; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; marketing; podpora predaja tova-
rov a služieb sponzorovaním športových podujatí. 
36 - Finančné sponzorstvo. 
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38 - Televízne vysielanie; informácie v oblasti telekomuni-
kácií; bezdrôtové vysielanie; kontinuálny prenos dát (strea-
ming). 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; služby kasín (hazardné hry); hazardné hry (herne); 
organizovanie športových súťaží; organizovanie lotérií; her-
ne s hracími automatmi (služby); online poskytovanie počí-
tačových hier (z počítačových sietí); prenájom vybavenia 
herní; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania). 

(540) betRing Mobilná appka 
(550) slovná 
(731) SZRT Slovakia s.r.o., Dúbravská cesta 1793/2, 841 04 Bra-

tislava, SK; 
(740) Highgate Law & Tax, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2319-2021 
(220) 8.9.2021 

 11 (511) 29, 30, 35, 39 
(511) 29 - Jedlý hmyz (neživý); jedlé mravčie larvy (spracované); 

mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervova-
né, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; želatína; 
ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko, syry, maslo, 
jogurty a iné mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky; 
kuracie burgery; hamburgery (mäsové fašírky); syrové chu-
ťovky; polievky; vývary (bujóny); tajine (hotové jedlo z mä-
sa, rýb alebo zeleniny); hotové jedlá obsahujúce prevažne 
zeleninu; hotové jedlá obsahujúce predovšetkým mäso; šalá-
tové predjedlá; zeleninové predjedlá; údeniny; klobásy, sa-
lámy, párky; syrové nátierky; syrové dipy; syrové fondue 
(roztopený syr); zemiakové hranolčeky; zemiakové čipsy; 
mleté mandle; spracované mandle; spracované lieskové ore-
chy; spracované vlašské orechy; výťažky z rias na potravi-
nárske použitie; kaviár; kandizované ovocie; raky (neživé); 
mušle (neživé). 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža, cestoviny  
a rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; zmrzliny; sorbeto-
vé zmesi (zmrzliny); jogurty mrazené (mrazené potraviny); 
cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ, 
koreniny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky  
a iné chuťové prísady; ľad do nápojov; ľadové kocky (kon-
zumné); cestoviny; cestovinové jedlá; sušené cestoviny; čer-
stvé cestoviny; rezance; jedlá z rezancov; knedle; hotové 
jedlá obsahujúce predovšetkým cestoviny; pizza; calzone 
(plnená pizza); omáčky (chuťové prísady); omáčky na ces-
toviny; rizoto; zákusky, koláče; torty; sušienky, keksy; cere-
álne tyčinky; energetické tyčinky; cereálne tyčinky s vyso-
kým obsahom proteínov; tatárska omáčka (pôvodná); kečup. 
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); reklama; reklamné agentúry; 
marketing; obchodné sprostredkovateľské služby s nápojmi 
a potravinami; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií v oblasti obchodu s nápojmi a potravinami; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti s nápojmi  
a potravinami; veľkoobchodné služby s nápojmi a potravi-
nami; maloobchodné služby s nápojmi a potravinami. 
39 - Doručovanie tovarov; doručovacie služby (správy alebo 
tovar); donáškové služby jedál a nápojov; dodávanie hoto-
vých jedál a nápojov (doprava); služby v oblasti doručovania 
potravín a nápojov; doprava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, žltá 
(731) Quintos, s. r. o., Kamenecká 4281/11C, 949 01 Nitra, SK; 

 
 

(210) 2329-2021 
(220) 9.9.2021 

 11 (511) 6, 9, 19 
(511) 6 - Kovové brány a bránky (ako súčasť kovových vchodo-

vých a vjazdových konštrukcií budov); kovové striešky, prí-
strešky a boxy na smetné koše (ako súčasť kovových vcho-
dových a vjazdových konštrukcií budov); kovové schránky  
a úložné skrinky (ako súčasť kovových vchodových a vjaz-
dových konštrukcií budov); kovové skladovacie boxy (ako 
súčasť kovových vchodových a vjazdových konštrukcií bu-
dov); kovové oporné piliere (ako súčasť kovových vchodo-
vých a vjazdových konštrukcií budov); kovové konštrukcie 
plotov (ako súčasť kovových vchodových a vjazdových kon-
štrukcií budov). 
9 - Rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika). 
19 - Nekovové stavebné konštrukcie vchodov a výjazdov 
budov. 

(540) LIBERTY 
(550) slovná 
(731) JAP FUTURE s.r.o., Nivky 67, Přerov III-Lověšice, 750 02 

Přerov, CZ; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(210) 2334-2021 
(220) 9.9.2021 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; hotelierske 

služby. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna; zlatá; biela; žltá; červená 
(571) Symbol Sicílie "Trinacria" v kruhovom vyhotovení. V čier-

nom kruhu so zlatým nápisom SICILIANA. Vo vnútri kru-
hu Trinacria v zlato-bielom vyobrazení s červeným a žltým 
pozadím. 

(731) Popovičová Jana, Ing., Nemessányiho 2323/24, 040 15 Ko-
šice, SK; 
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(210) 2338-2021 
(220) 9.9.2021 

 11 (511) 35, 36, 37 
(511) 35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná 

organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; ko-
merčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných 
oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; 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; prieskum trhu; ob-
chodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizo-
vaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; roz-
hlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné agentúry; 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketin-
gový prieskum; správa počítačových súborov; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (eko-
nomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské infor-
mácie; prieskum verejnej mienky; príprava miezd a výplat-
ných listín; podpora predaja pre tretie osoby; spracovanie 
textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; online re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; služby porovnáva-
nia cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri vý-
bere tovarov a služieb; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok; subdodávateľské služby (obchodné služ-
by); fakturácie; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie sponzo-
rov; tvorba reklamných filmov; marketing; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na 
voľnej nohe; poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; online poskytovanie obchodné-
ho priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
rozvíjanie reklamných nápadov; zostavovanie zoznamov in-
formácií na obchodné alebo reklamné účely; obchodné spro-
stredkovateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych 
súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o fi-
nancovanie; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); 
obchodné spravodajské služby; cielený marketing; vonkajšia 
reklama; marketing v rámci vydávania softvéru; vyjednáva-
nie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; ak-
tualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; ria-
denie obchodnej činnosti v stavebníctve; správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby. 
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; 
oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; prenájom 
bytov; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); vyberanie 
nájomného; prenájom kancelárskych priestorov; organizo-
vanie financovania stavebných projektov; prenájom zdieľa-
ných kancelárskych priestorov; nehnuteľnosti (služby); od-
hadovanie nákladov na opravy (finančné odhadovanie); fi-
nančné odhady pri odpovediach na verejné súťaže. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; demo-
lácie budov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolo-
vanie stavieb; murárske práce; stavebné informácie; staveb-
né poradenstvo; informácie o opravách. 

(540) 

  

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, oranžová 
(731) ProClienta Group, s.r.o., Fadruszova 725/21, 941 04 Brati-

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

 
 

(210) 2339-2021 
(220) 9.9.2021 

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

tov; obuv; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; 
krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); 
šilty; pulóvre; svetre; ponožky; košele; košele s krátkym ru-
kávom; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); nohavice; 
cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; pleteniny 
(oblečenie); šnurovačky; vesty; kabáty; legíny; športové 
tričká, dresy; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na 
odevy; pyžamá; šaty; bundy; saká; plavky (pánske); plavky; 
topánky; vysoká športová obuv; lyžiarska obuv; kožené od-
evy; tričká; legínsy; šilty (pokrývky hlavy); športové tielka; 
pokrývky hlavy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá 
(731) Lodníci SK, Čsl. parašutistov 213/11, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 2340-2021 
(220) 9.9.2021 

 11 (511) 43 
(511) 43 - Stravovacie služby; reštauračné (stravovacie) služby; 

dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (kete-
ring); rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) HOTEL CAPITAL NITRA s.r.o., Farská 16, 949 01 Nitra, 

SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
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(210) 2341-2021 
(220) 9.9.2021 

 11 (511) 14 
(511) 14 - Drahé kovy a ich zliatiny; šperky, klenotnícke výrobky, 

drahokamy a polodrahokamy; hodinárske výrobky a chro-
nometre. 

(540) Strieborný šperk Marta Filová 
(550) slovná 
(731) FILOVÁ MARTA, s.r.o., Odtrnovie 640, 013 22 Rosina, 

SK; 
(740) LexLing s.r.o., Žilina, SK; 

 
 

(210) 2342-2021 
(220) 9.9.2021 

 11 (511) 8, 9, 11, 12, 35 
(511) 8 - Nožiarsky tovar a príbory; ručné nástroje a ručné náradie 

(na ručný pohon); brúsne nástroje; brúsne kamene; ihlové 
pilníky; obťahovacie remene; vyvrtávacie tyče (ručné nástro-
je); špachtle, stierky (ručné náradie); hroty, špice, ostrie (čas-
ti ručných nástrojov a náradia); uholníky (ručné nástroje); 
ručné zdviháky; ručné vŕtačky; drážkovacie dláta; dlabacie 
sekery; drážkovacie sekery; vyťahovače klincov (ručné ná-
stroje); kamenárske alebo murárske kladivá; nitovacie kladi-
vá (ručné nástroje); hoblíky (ručné nástroje); nožnice; pinze-
ty (klieštiky); rydlá (ručné nástroje); kovové škárovačky; 
vreckové nožíky; lupienkové píly; obojručné nože; pílky 
(ručné náradie); nožnice (veľké); sekery; hoblíky; ručné ná-
stroje a náradie na ručný pohon; rezačky; nožiarsky tovar; 
ručné frézy; lopatky na sadenie alebo presádzanie; murárske 
hladidlá; ostriace nástroje; štepárske nože; nožnice na prere-
závanie stromov; klieštiky; hrable; lopaty; rýle; fazetovače; 
kosy; razidlá; leštiace, hladiacie nástroje; nože do hoblíkov; 
sekerky; sekáčiky (ručné nástroje); zveráky (tesárske a sto-
lárske); nože, pílové listy, radlice (ručné nástroje a náradie); 
čepele, nože (zbrane); pílové listy (časti ručných nástrojov); 
kladivá (ručné nástroje); murárske kladivá (hranaté s dlhou 
násadou); dláta, rydlá; čakany; nože; kliešte; vidly; zveráky; 
skrutkovače (nie elektrické). 
9 - Elektrické cievky; akumulátorové nádoby; skrine akumu-
látorov; elektromagnetické cievky; odrušovače (elektrotech-
nika); transformátory (elektrotechnika); elektrické kolektory; 
rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); elektrické 
vodiče; polovodiče; elektroinštalačné rúrky; spínače; ko-
nektory (elektrotechnika); spojovacie skrinky (elektrotechni-
ka); telefónne ústredne; elektrické kontakty; elektrické regu-
lačné prístroje; elektrické meniče; vypínače; obmedzovače 
(elektrotechnika); elektrické zástrčky; prúdové usmerňovače; 
redukcie (elektrotechnika); elektrické meracie zariadenia; 
elektrické káble; rozvodové systémy elektrického vedenia; 
riadiace panely (elektrotechnika); galvanické články; elek-
trické spojky; elektrické svorky; elektrické relé; vysielače 
elektronických signálov; telekomunikačné vysielače; elek-
trické batérie (články); svorky (elektrotechnika); materiály 
na elektrické vedenie (drôty, káble); spojovacie objímky na 
elektrické káble; motorové štartovacie káble; káble s optic-
kými vláknami; bleskozvody; koaxiálne káble; detektory; 
detektory dymu; požiarne hlásiče; termostaty; klimatizačné 
digitálne termostaty; elektrické regulátory svetla. 
11 - Zariadenia na osvieženie vzduchu; prístroje na chlade-
nie vzduchu; filtre do klimatizácií; medziprehrievače vzdu-
chu; sušičky vzduchu; klimatizačné zariadenia; zariadenia 
na filtrovanie vzduchu; teplovzdušné zariadenia; žiarovky; 
elektrické žiarovky; oblúkové lampy; elektrické lampy; 
lampy; osvetľovacie prístroje a zariadenia; lustre; stropné 
svetlá; elektrické radiátory; olejové lampy; žiarivky; bater-
ky (svietidlá); príslušenstvo na reguláciu vodných alebo 
plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potru- 
 
 
 

bia; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo plynové za-
riadenia a na vodovodné alebo plynové potrubia; kohútiky;  
vodovodné podložky, krúžky; sanitárne (toaletné) prístroje  
a zariadenia; špirály (časti destilačných, ohrievacích a ochla-
dzovacích zariadení); ventilátory (časti vetracích zariadení); 
drezy; stojanové lampy; svetelné projektory; zvlhčovače 
vzduchu; elektrické nápojové varnice; odvlhčovače; objímky 
na elektrické svetlá; objímky na tienidá. 
12 - Káble (nie kovové). 
35 - Veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 8, 
9, 11 a 22 tohto zoznamu; Maloobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triede 8, 9, 11 a 22 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, zelená 
(731) ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 2343-2021 
(220) 10.9.2021 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzer-

vované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné 
rôsoly; džemy; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; 
potravinárske oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a sá-
go; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske 
výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, 
prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prí-
sady); koreniny; konzumný ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky; su-
rové a nespracované zrná a semená; čerstvé ovocie a zeleni-
na; živé rastliny a kvety; živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; 
slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápo-
je; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné nealkoholic-
ké prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administra-
tíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, červená, biela 
(731) Labaš Miroslav, Textilná 1, 040 12 Košice, SK; 
(740) Advokátska kancelária VASIĽ & partners, s.r.o., Košice, 

SK; 
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(210) 2344-2021 
(220) 10.9.2021 

 11 (511) 2, 3, 5, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 44 
(511) 2 - Farba na kožu; farby na obuv; farbivá; pigmenty. 

3 - Kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie; rú-
že; vatové tyčinky na kozmetické použitie; skrášľovacie 
masky (kozmetické prípravky); bieliace krémy na pokožku; 
bieliace prípravky na kožu; bieliace soli; bieliaca sóda; ústne 
vody (nie na lekárske použitie); laky na nechty; prípravky na 
líčenie; vlasové vody; krémy na obuv; farby na vlasy; fareb-
né tónovače na vlasy; prípravky na vlasovú onduláciu; koz-
metické prípravky na mihalnice; leštiace a hladiace príprav-
ky; vosky na obuv; obuvnícke vosky; obuvnícka smola; vos-
ky na fúzy; krajčírsky vosk; kolínske vody; farbivá na toa-
letné použitie; konzervačné prípravky na kožu (leštidlá); 
kozmetické prípravky pre zvieratá; kozmetické taštičky; 
kozmetické prípravky; vata na kozmetické použitie; kozme-
tické ceruzky; kozmetické krémy; krémy na kožu; odličova-
cie prípravky; prípravky na čistenie zubov; voňavky; toalet-
né vody; depilačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný 
vosk; predpieracie a namáčacie prípravky; éterické esencie; 
esenciálne (éterické) oleje; esenciálne oleje; výťažky z kve-
tov (parfuméria); líčidlá; čistiace prípravky; základné zložky 
kvetinových parfumov; vydymovacie prípravky (parfumy); 
cukrárske aromatické prísady (esenciálne oleje); tuky na 
kozmetické použitie; oleje na kozmetické použitie; čistiace 
oleje; voňavkárske oleje; oleje na toaletné použitie; kozme-
tické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; pracie pro-
striedky; toaletné prípravky; kozmetické prípravky na obo-
čie; neutralizačné prípravky na trvalú onduláciu; šampóny; 
parfumy; prípravky na ošetrovanie nechtov; voňavkárske vý-
robky; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; mydlá 
proti poteniu nôh; pomády na kozmetické použitie; mejka-
pové púdre; prípravky na holenie; dezodoračné mydlá; vo-
ňavé vrecúška do bielizne; mydielka; ceruzky na obočie; 
kozmetické mastencové púdre; kozmetické farby; antiperspi-
ranty (kozmetické výrobky); mydlá proti poteniu; kozmetic-
ké prípravky na opaľovanie; aromatické látky (esenciálne 
oleje); aromatické prísady do nápojov (esenciálne oleje); soli 
do kúpeľa nie na lekárske použitie; farby na fúzy a brady; 
kozmetické prípravky na zoštíhlenie; lepidlá na nalepovanie 
umelých mihalníc; dezodoranty (parfuméria); ozdobné koz-
metické obtlačky; bieliace prípravky na kozmetické použitie; 
prípravky na čistenie umelých chrupov; šampóny pre zviera-
tá chované v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); 
obrúsky napustené pleťovými vodami; leštiace prípravky na 
zubné protézy; kozmetické lepidlá; vody po holení; laky na 
vlasy; špirály na riasy, maskary; voňavé zmesi (potpourris); 
spreje na osvieženie dychu; gély na bielenie zubov; tkaniny 
impregnované čistiacimi prípravkami; osviežovače vzduchu; 
osviežovače dychu; dezodoranty pre zvieratá chované v do-
mácnosti; umývacie prípravky na osobnú hygienu (deodo-
ranty); masážne gély (nie na lekárske použitie); lesky na pe-
ry; balzamy (nie na lekárske použitie); suché šampóny; 
ozdobné nálepky na nechty; ochranné prípravky na opaľo-
vanie; leštidlá na obuv; puzdrá na rúže; prípravky do kúpeľa 
(nie na lekárske použitie); vlasové kondicionéry; prípravky 
na vyrovnávanie vlasov; obrúsky napustené odličovacími 
prípravkami; kolagénové prípravky na kozmetické použitie; 
pásiky na bielenie zubov; potravinárske aromatické prísady 
(esenciálne oleje); fytokozmetické prípravky; neliečivé 
umývacie prípravky na osobnú hygienu; bylinkové výťažky 
na kozmetické použitie; odlakovače na nechty; šampóny pre 
zvieratá (neliečivé hygienické prípravky); očné výplachové 
roztoky, nie na lekárske použitie; vaginálne výplachové roz-
toky na osobnú hygienu alebo dezodoráciu; tyčinkové roz-
ptyľovače vôní; odfarbovacie prípravky pre domácnosť; ma-
sážne sviečky na kozmetické použitie; kozmetické prípravky 
pre deti; hygienické prípravky na osvieženie dychu; obrúsky 
napustené dojčenskými toaletnými prípravkami; očné gélové 
náplasti na kozmetické použitie; micelárna voda; kozmetické  
 

farby na telo; tekuté latexové kozmetické farby na telo; zub-
né pasty; bavlnené tampóny napustené odličovacími prí-
pravkami; lepiace prúžky na očné viečka. 
5 - Anestetiká; náplasti; čaj proti astme; masti proti omrzli-
nám na farmaceutické použitie; prípravky proti hemoroi-
dom; prípravky na ničenie suchej hniloby; protiparazitické 
prípravky; antiseptické prípravky; antidiuretiká (lieky na 
znižovanie tvorby moču); tyčinky na liečbu bradavíc; asep-
tická vlna; bakteriologické prípravky na lekárske a zverole-
kárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zverole-
kárske použitie; náplasti na kurie oká; prípravky do kúpeľa 
na lekárske použitie; soli do minerálnych kúpeľov; prípravky 
na kyslíkové kúpele; terapeutické prípravky do kúpeľa; bal-
zamovacie prípravky na lekárske použitie; ovínadlá; balza-
my na lekárske použitie; biocídy; liečivé cukríky; liečivé 
bahno; bahno na kúpele; prípravky na ošetrenie popálenín; 
prípravky na otlaky; sirupy na farmaceutické použitie; lieko-
vé kapsuly; farmaceutické prípravky; obklady (teplé zábaly); 
vata na lekárske použitie; prípravky na umývanie psov (in-
sekticídy); repelenty pre psov; chemickofarmaceutické prí-
pravky; prípravky proti nadúvaniu pre zvieratá; vydymova-
cie tyčinky; roztoky na vyplachovanie očí; vitamínové prí-
pravky; liečivá na zmiernenie zápchy; roztoky na kontaktné 
šošovky; liečivá na kurie oká; bavlna na lekárske použitie; 
farmaceutické prípravky na spáleniny od slnka; prípravky na 
omrzliny; hemostatické tyčinky; detergenty na lekárske po- 
užitie; zápary na farmaceutické použitie; zubné laky; obvä-
zový materiál; prípravky na uľahčenie prerezávania zubov; 
prostriedky na prečistenie tráviaceho ústrojenstva; dezin-
fekčné prípravky na hygienické použitie; dezodoranty, nie 
telové alebo pre zvieratá; digestíva na farmaceutické použi-
tie; analgetiká; drogy na lekárske použitie; minerálne vody 
na lekárske použitie; termálne vody; tinktúry (farmaceutické 
prípravky); rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; hojivé 
hubky; soli na lekárske použitie; antipyretiká (lieky na zni-
žovanie telesnej teploty); liečivé infúzie; liečivé čaje; fungi-
cídy; liečivá posilňujúce nervovú sústavu; prípravky proti 
črevným parazitom; laxatíva; germicídy (dezinfekčné prí-
pravky); tuky na lekárske použitie; tuky na zverolekárske 
použitie; oleje na lekárske použitie; liečivé rastliny; roztoky 
na farmaceutické použitie; tekuté masti (linimenty); žuvačky 
na lekárske použitie; hygienické nohavičky; menštruačné 
nohavičky; chemické prípravky na ošetrovanie plesne; her-
bicídy; masti na lekárske použitie; séra; výživné látky pre 
mikroorganizmy; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zve-
rolekárske použitie; pastilky na farmaceutické použitie; 
narkotiká; čuchacie soli; masti na farmaceutické použitie; 
opodeldok; organoterapeutické prípravky; hygienické tam-
póny; menštruačné tampóny; hygienické vložky; menštruač-
né vložky; prípravky proti parazitom; farmaceutické prí-
pravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové čaje na lekárske 
použitie; farmaceutické prípravky proti lupinám; oblátkové 
kapsuly na farmaceutické použitie; lieky proti poteniu nôh; 
liečivé korene; posilňujúce prípravky (toniká); sedatíva (uti-
šujúce prostriedky); sedatíva; séroterapeutické liečivá; uspá-
vacie prípravky; sterilizačné prípravky; čapíky; prípravky 
proti poteniu; papierové odpudzovače molí; zverolekárske 
prípravky; masti na slnečné popáleniny; liečivé kúpeľové so-
li; biologické prípravky na lekárske použitie; diétne nápoje 
na lekárske použitie; vložky na ochranu bielizne (hygienické 
potreby); lekárske prípravky na odtučňovacie kúry; chemic-
ké prípravky na farmaceutické použitie; lieky pre zubné le-
kárstvo; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu 
medicínu; diagnostické prípravky na lekárske použitie; lieči-
vé nápoje; byliny na fajčenie na lekárske použitie; diétne lát-
ky na lekárske použitie; hygienické vložky pre osoby postih-
nuté inkontinenciou; biologické prípravky na zverolekárske 
použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; chemické 
prípravky na zverolekárske použitie; prípravky na čistenie 
kontaktných šošoviek; výživové vlákniny; enzýmy na lekár-
ske použitie; enzýmy na zverolekárske použitie; enzymatic- 
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ké prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na 
zverolekárske použitie; absorpčné nohavičky pre osoby po-
stihnuté inkontinenciou; obrúsky napustené farmaceutickými 
pleťovými vodami; minerálne výživové doplnky; ústne vody 
na lekárske použitie; výživové doplnky; repelentné vonné 
tyčinky; prípravky na zníženie chuti do jedla na lekárske po-
užitie; vankúšiky na otlaky (náplasti); vaginálne kúpele na 
lekárske použitie; medicinálne prípravky na podporu rastu 
vlasov; pomocné látky (adjuvanciá) na lekárske použitie; 
pásky na oči na lekárske použitie; dezodoranty na obleky  
a textilné materiály; prípravky na dezodoráciu vzduchu; prí-
pravky na intímnu hygienu na lekárske použitie; chladiace 
spreje na lekárske použitie; lubrikačné gély; prípravky na 
tlmenie sexuálnej aktivity; liečivé prípravky na vyplachova-
nie očí; tabletky na potlačenie chuti do jedla; tabletky na 
chudnutie; samoopaľovacie tabletky; antioxidačné tabletky; 
výživové doplnky pre zvieratá; bielkovinové výživové do-
plnky; dezinfekčné prípravky; prípravky na liečbu akné; kr-
mivá s obsahom liečiv; diagnostické prípravky na zverole-
kárske použitie; vatové tyčinky na lekárske použitie; kolagén 
na lekárske použitie; rastlinné výťažky na farmaceutické po-
užitie; farmaceutická; fytoterapeutické prípravky na lekárske 
použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; gély na 
erotickú stimuláciu; imunostimulátory; výživové prípravky  
s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; lie-
čivé prípravky na čistenie zubov; prípravky na odstraňovanie 
vší; šampóny proti všiam; insekticídne šampóny pre zviera-
tá; insekticídne prípravky na umývanie na zverolekárske po-
užitie; antibakteriálne mydlá; antibakteriálne tekuté mydlá; 
vody po holení s liečivými účinkami; šampóny s liečivými 
účinkami; toaletné prípravky s liečivými účinkami; vlasové 
vody s liečivými účinkami; suché šampóny s liečivými účin-
kami; šampóny s liečivými účinkami pre zvieratá chované  
v domácnosti; dezinfekčné mydlá; mydlá s liečivými účin-
kami; masážne sviečky na terapeutické použitie; náplasti  
s vitamínovými doplnkami; potravinové doplnky s kozme-
tickými účinkami; liečivé zubné pasty; masážne gély na le-
kárske použitie; balzamové tyčinky na tlmenie bolestí hlavy; 
antikoncepčné špongie; konope na lekárske použitie; mari-
huana na lekárske použitie; dezodoranty odpadových nádob. 
18 - Krúžky na dáždniky; kožené vôdzky; peňaženky; po-
ľovnícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); kožené ška-
tule na klobúky; cestovné kufre; obojky pre zvieratá; kožené 
šnúrky; vypracované kože; koža (surovina alebo polotovar); 
imitácie kože; dáždniky; tašky na nosenie detí; obaly na dážd-
niky; plecniaky; moleskin (imitácia kože); kabelkové rámy; 
kožušiny; náprsné tašky; nákupné tašky na kolieskach; ná-
kupné tašky; diplomatické kufríky; horolezecké plecniaky; 
turistické plecniaky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; 
kožené vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; aktovky (kožená 
galantéria); kožené cestovné tašky (kožená galantéria); kuf-
re; spoločenské kabelky; kufrík na toaletné potreby (prázd-
ny); cestovné obaly na odevy; sieťové nákupné tašky; špor-
tové tašky; šatky na nosenie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; 
tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); randsels (ja-
ponské školské tašky); cestovné kolieskové kufre; oblečenie 
pre zvieratá chované v domácnosti; kolieskové batožiny; 
detské turistické nosiče. 
23 - Nite; bavlnené nite a priadze; vyšívacie nite a priadze; 
vlnené nite a priadze; konopné nite a priadze; kokosové nite 
a priadze; hodvábne nite a priadze; tkaná bavlna; šijacie nite 
a priadze; priadze; jutové nite a priadze; tkaná vlna; ľanové 
nite a priadze; nite a priadze zo syntetického hodvábu; pláta-
cie nite a priadze; tkaný hodváb; priadze zo sklených vlákien 
na textílie; gumové priadze na textílie; pružné nite a priadze 
na textílie; umelé vlákna na textílie; ženilkové vlákno (du-
tinka); kovové nite na vyšívanie. 
24 - Nažehľovacie textílie; textílie imitujúce kožušiny; tkani-
ny; sieťovina; textilné materiály; textílie; kanava (riedka tka-
nina) na tapisérie alebo na vyšívanie; riedko tkané konopné 
plátno; konopné tkaniny; textilné klobúkové podšívky; tex- 
 

tilné podšívky do topánok; textílie na obuv; ševioty (vlnené 
tkaniny); zamat; bavlnené textílie; krep (textílie); krepón (jem-
ná hodvábna tkanina); damask (tkaniny); textílie na bielizeň; 
drožet (tkanina s pretkávaným vzorom); elastické textílie; 
textílie na vyšívanie s predkresleným vzorom; flanel (textílie); 
flauš (textílie); barchet (textílie); gáza (textílie); zrebné rúcho 
(textília); hodvábne tkaniny na tlačové vzory; potlačený kar-
tún; džersej (pleteniny); jutové textílie; vlnené textílie; ľano-
vé textílie; posteľná bielizeň; marabut (textílie); moleskin 
(textílie); ramia (textílie); umelý hodváb (textílie); hodvábne 
textílie; tyl; taft (textílie); pleteniny (textílie); zefír (textílie); 
netkané textílie; textilné odličovacie obrúsky; textílie zo 
sklených vlákien pre textilný priemysel; textilné filtračné 
materiály; textílie pre odevný priemysel; mušelín (textílie). 
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoris-
tov; obuv; sandále na kúpanie; našuchovačky k vode; pan-
čuchy; pančuchy absorbujúce pot; baretky; pracovné plášte; 
boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; špičky na 
obuv; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurova-
cie topánky; goliere (časti odevov); nákrčníky; krátke kabá-
tiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé 
čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); 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; náprsen-
ky; košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; kovové časti 
na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuš-
kové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy 
(oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostý-
my, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); 
chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky 
topánok; návleky; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyk-
listické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšív-
ky (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; gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé 
odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oble-
čenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety 
(časti odevov); zástery; rukávniky; rukavice bez prstov; 
mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabá-
ty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; py-
žamá; šaty; dreváky; 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; 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; mantily; maškarné 
kostýmy; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; 
sprchovacie čiapky; opasky na doklady a peniaze (časti ode-
vov); vreckovky do saka; papierové klobúky (oblečenie); 
masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké 
šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové suk-
ne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tiel-
ka; valenky (ruské plstené čižmy); členkové topánky; po-
nožky pohlcujúce pot; kadernícke pláštenky; úbory na kara-
te; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; pod-
bradníky s rukávmi okrem papierových; odevy obsahujúce 
látky na chudnutie; vyšívané odevy; chrániče podpätkov; 
pokrývky hlavy; palčiaky; latexové odevy; tričká na športo-
vanie chrániace pred odreninami a vyrážkami (rashguards); 
odevy so zabudovanými svetelnými diódami; šatky (na hla-
vu); priľnavé podprsenky; gamaše (doplnky obuvi). 
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26 - Pracky na obuv; odevné zipsy; pštrosie perá (odevné 
doplnky); kostice do korzetov; stuhy do vlasov; sponky do 
vlasov; klobúkové ozdoby (stužkársky tovar); bordúry, le-
my, obruby (na odevy); gombíky; patentné gombíky; elas-
tické pásky na pridržiavanie rukávov; náramenné pásky; 
spony na traky; brošne (doplnky oblečenia); výšivky (galan-
téria); pracky na opasky; monogramy (značky na bielizeň); 
háčiky na obuv; šnúrky do topánok; ozdoby na obuv (stuž-
kársky tovar); krúžky na dierky na obuv; ženilkové šnúry 
(stužkársky tovar); ozdoby do vlasov; vlásenky na tvarova-
nie účesov; sponky do vlasov; sieťky na vlasy; značky na 
bielizeň; výstuže golierov; šnúry na odevy; háčiky na živôti-
ky; háčiky na ručné práce (háčkovanie); háčiky (galantéria); 
zipsy; strapce; pletené šnúry; vlnené šnúrky; čipkársky to-
var; čipky; značky na bielizeň (písmená); ozdobné flitre; oč-
ká na odevy; vtáčie perie (odevné doplnky); pásky (stužkár-
sky tovar); flitre na odevy; nažehľovacie záplaty na opravu 
textilných výrobkov; perie (odevné doplnky); brmbolce; vo-
lány na sukne a šaty; rozety (stužkársky tovar); volániky na 
odevy; zipsy na tašky; pracky na obuv; strieborné výšivky 
(galantéria); zlaté výšivky (galantéria); elastické pásky; le-
movacie šnúry; pracky (odevné doplnky); odznaky na od-
evy, nie z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné 
výrobky (galantéria); ozdobné brošne; mašle do vlasov; su-
ché zipsy (galantéria); pásky, stuhy na vyznamenania; ra-
menné vypchávky na odevy; korálky, nie na výrobu šper-
kov; nášivky, aplikácie (galantéria); stuhy na klobúky; stuž-
ky do vlasov; uviazané mašle (galantéria); klobúkové zapí-
nacie ihlice; podporné priľnavé pásky na poprsie; obojstran-
né odevné priľnavé pásky. 
28 - Duše do hracích lôpt; hračky pre zvieratá chované  
v domácnosti; krúžky (hádzanie obručí); luky na lukostreľ-
bu; náradie na lukostreľbu; hrany na lyže; lopty na hranie; 
balóny (na oslavy, na hranie); mantinely biliardového stola; 
hojdacie koníky; kriketové rukavice; stacionárne tréningové 
bicykle; biliardové gule; krieda na biliardové tága; biliardové 
markéry (tabuľky na zaznamenávanie stavu hry); kolky (fi-
gúrky); guľky na hranie; hračky; boby; hracie lopty; zaria-
denia a prístroje na bowling; boxerské rukavice; výplety ra-
kiet; golfové palice; rybárske udice; šarkany; navijaky na 
šarkanov; terče; strunové výplety rakiet; stroje na telesné 
cvičenia; posilňovacie stroje; chrániče na píšťaly (športový 
tovar); vak s kriketovými potrebami; hokejky; cvičebné ná-
radie na posilňovanie hrudníka; disky (športové náradie); 
valčeky do stacionárnych tréningových bicyklov; golfové 
vaky na kolieskach alebo bez koliesok; siete (športové po-
treby); tenisové siete; lyžiarske viazanie; šípky (hra); stoly 
na stolový futbal; harpúny (športové náradie); hracie rukavi-
ce; vzpieračské činky; háčiky na lov rýb; rapkáče; spoločen-
ské hry; hry; rakety (športové náradie); návnady na lov a ry-
bolov; rybárske náradie; rybárske vlasce; rybárske navijaky; 
plutvy na plávanie; koše na rybolov; detské nafukovacie ba-
zény; puky; kolieskové korčule; korčule; tulenie pásy na ly-
že; surfovacie dosky; kolky (hra); materiály na rybárske 
vlasce; obaly na lyže; lyže; stoly na stolný tenis; sánky 
(športové potreby); kolobežky (hračky); bedmintonové koší-
ky; biliardové tága; špičky biliardových tág; biliardové stoly; 
lyže na surfovanie; plachetnice (malé); gymnastické zariade-
nia; šermiarske zbrane; šermiarske masky; šermiarske ruka-
vice; bejzbalové rukavice; upínacie pásy pre horolezcov; 
chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na kolená 
(športový tovar); ochranné vypchávky (časti športových 
úborov); skejtbordy; odrazové dosky (športové náradie); 
vodné lyže; golfové rukavice; plaváky (rybársky výstroj); 
snímače záberu (rybársky výstroj); paličky mažoretiek; oba-
ly na lyže; popruhy na plachetnice; sťažne na plachetnice; 
peintbolové zbrane (športové potreby); náboje do peintbolo-
vých zbraní (športové potreby); remene na surfy; zariadenia 
na vyhadzovanie tenisových loptičiek; štartovacie bloky 
(športové potreby); opasky pre vzpieračov (športové potre-
by); dosky na tréning vo vode; kolieskové korčule (jednora- 
 

dové); boxovacie vrecia; kolofónia pre atlétov; gumipušky 
(športové potreby); elektronické terče; poľovnícke alebo ry-
bárske pachové návnady; maskovacie štíty (športové potre-
by); suspenzory pre športovcov (športové potreby); snou-
bordy; stúpacie železá (horolezecký výstroj); dosky na vý-
učbu plávania; trampolíny; žrde na skok o žrdi; plávacie ra-
menné pásy; plávacie kolesá; plávacie vesty; stroje na vrha-
nie lôpt; jednoručné činky; golfové vozíky; dosky na pad-
dleboarding; ihly do púmp na nafukovanie hracích lôpt; 
pumpy prispôsobené hracím loptám; nafukovacie predmety 
do plaveckých bazénov; stuhy na modernú gymnastiku; bu-
merangy; opasky na úpravu pásu cvičením; potápačské 
plutvy; plavecké rukavice s plávacími blanami; nafukovacie 
hračky do plaveckých bazénov; kolieskové lyže; lyžiarske 
palice; lyžiarske palice ku kolieskovým lyžiam; popruhy na 
jogu; chrániče do suspenzorov pre športovcov; prívesky na 
golfové vaky; skeletonové sánky; obaly na surfy. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; reklamné pla-
gátovanie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných 
oznamov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; per-
sonálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pred-
vádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
níkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri ria-
dení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizo-
vanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poraden-
stvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie re-
klamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný 
alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklam-
né agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej čin-
nosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja; marketingový prieskum; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; nábor za-
mestnancov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja 
pre tretie osoby; spracovanie textov; služby predplácania no-
vín a časopisov pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; 
odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizo-
vanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; služby porovnávania cien; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre 
tretie osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); 
fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie 
sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu 
predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketin-
gové služby; maloobchodné služby s farmaceutickými, zve-
rolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníc-
kymi potrebami; prenájom predajných stánkov; poskytova-
nie obchodných alebo podnikateľských kontaktných infor-
mácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podpo-
ru predaja; optimalizácia obchodovania na webových strán-
kach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné 
sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre po-
skytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatvá-
ranie obchodných transakcií pre tretie osoby; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; 
online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov  
a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápa-
dov; externé administratívne riadenie podnikov; prenájom 
bilbordov; indexovanie webových stránok na obchodné ale- 
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bo reklamné účely; správa spotrebiteľských vernostných pro-
gramov; písanie textov scenárov na reklamné účely; zázna-
my písomnej komunikácie a údajov; zostavovanie zoznamov 
informácií na obchodné alebo reklamné účely; 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; fi-
nančné a účtovné audity; veľkoobchodné služby s farmaceu-
tickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so 
zdravotníckymi potrebami; cielený marketing; vonkajšia re-
klama; služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové ko-
munikačné služby; poskytovanie spotrebiteľských posudkov 
tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie 
spotrebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné alebo re-
klamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení to-
varov na obchodné alebo reklamné účely; určovanie mode-
lov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov 
na obchodné alebo marketingové účely. 
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); salóny krásy; ka-
dernícke salóny; masáže; manikúra; termálne kúpele; služby 
vizážistov; depilácia voskom. 

(540) RUMYIA 
(550) slovná 
(731) EVENCY SK s.r.o., Zadunajská cesta 1, 851 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Stentors advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2345-2021 
(220) 10.9.2021 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzer-

vované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné 
rôsoly; džemy; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; 
potravinárske oleje a tuky. 
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a sá-
go; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske 
výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, 
prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prí-
sady); koreniny; konzumný ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky; su-
rové a nespracované zrná a semená; čerstvé ovocie a zeleni-
na; živé rastliny a kvety; živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; 
slad. 
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápo-
je; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné nealkoho-
lické prípravky na výrobu nápojov. 
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva). 
34 - Tabak; fajčiarske potreby; zápalky. 
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná adminis-
tratíva; kancelárske práce. 
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, červená, biela 
(731) Labaš Miroslav, Textilná 1, 040 12 Košice, SK; 
(740) Advokátska kancelária VASIĽ & partners, s.r.o., Košice, 

SK; 
 
 
 

(210) 2346-2021 
(220) 11.9.2021 

 11 (511) 9, 35, 41, 42 
(511) 9 - Nahratý softvér na počítačové hry; sťahovateľný softvér 

na počítačové hry. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; perso-
nálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; 
predvádzanie tovaru; pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných mate-
riálov; odborné posudky efektívnosti podnikov; prieskum 
trhu; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri or-
ganizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných tex-
tov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podni-
kateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
stenografické služby; televízna reklama; aranžovanie výkla-
dov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení ob-
chodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na re-
klamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; 
správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo pod-
nikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpo-
vede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verej-
nej mienky; nábor zamestnancov; prenájom reklamných 
plôch; sekretárske služby; spracovanie textov; služby pred-
plácania novín a časopisov pre tretie osoby; zásielkové re-
klamné služby; odborné obchodné riadenie umeleckých čin-
ností; zbieranie údajov do počítačových databáz; organizo-
vanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre 
tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; predplatné telekomunikačných služieb pre 
tretie osoby; administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre 
tretie osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); 
fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie 
sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu 
predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; prenájom 
predajných stánkov; optimalizácia internetových vyhľadáva-
čov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na we-
bových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni 
sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia  
a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; 
online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov  
a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápa-
dov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo re-
klamné účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pri-
pomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; písanie textov scenárov na 
reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredkovateľ-
ské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súkromných 
investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; po-
radenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama); podpora predaja 
tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; onli-
ne maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou hud-
bou; online maloobchodné služby so sťahovateľnou nahra-
tou hudbou alebo nahratými filmami; cielený marketing; 
marketing v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti 
vzťahov s médiami; podnikové komunikačné služby; prená-
jom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelárskych 
priestoroch; poskytovanie spotrebiteľských posudkov tova-
rov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spo-
trebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné 
účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na  
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obchodné alebo reklamné účely; určovanie modelov nákup-
ného alebo spotrebného správania sa zákaznikov na obchod-
né alebo marketingové účely. 
41 - Filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zá-
bavných súťaží; rozhlasová zábava; vydávanie textov 
(okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; požičiavanie 
zvukových nahrávok; produkcia filmov (nie reklamných); 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zá-
bava; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; premieta-
nie kinematografických filmov; organizovanie športových 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; nahrávacie 
štúdiá (služby); organizovanie a vedenie seminárov; organi-
zovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); rezervácie 
vstupeniek na zábavné predstavenia; požičiavanie videoka-
mier; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); hu-
dobné skladateľské služby; online poskytovanie elektronic-
kých publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; 
služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné poduja-
tia; organizovanie a vedenie koncertov; koučovanie (škole-
nie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti 
kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez mož-
nosti kopírovania); skladanie piesní; písanie televíznych  
a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie nesťahovateľ-
ných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na po-
žiadanie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych pro-
gramov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požia-
danie); prenájom umeleckých diel; organizovanie zábavných 
podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kos-
týmoch (cosplay); distribúcia filmov; vzdelávanie a kvalifi-
kačné skúšky na pilotáž dronov; služby zvukových techni-
kov na podujatiach; tvorba videozáznamov na podujatiach; 
služby osvetľovacích technikov na podujatiach; režírovanie 
filmov (okrem reklamných); poskytovanie spotrebiteľských 
posudkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; posky-
tovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na kultúrne alebo 
zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení 
tovarov na kultúrne alebo zábavné účely. 
42 - Priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové 
dizajnérstvo; štúdie technických projektov; inžinierska čin-
nosť; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počíta-
čového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počí-
tačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počí-
tačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre 
zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné 
dizajnérstvo); obnovovanie počítačových databáz; údržba 
počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; ná-
vrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačo-
vých programov; tvorba a udržiavanie webových stránok 
(pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach 
(webových stránkach); inštalácie počítačového softvéru; po-
radenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom we-
bových serverov; diaľkové monitorovanie počítačových sys-
témov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskyto-
vanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poraden-
stvo v oblasti informačných technológií; uchovávanie elek-
tronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových 
technológiách a programovaní prostredníctvom webových 
stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); poradenstvo v oblasti po-
čítačových technológií; navrhovanie interiérov; tvorba a na-
vrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tre-
tie osoby (informačnotechnologické služby); vývoj softvéru 
na softvérové publikácie; vývoj počítačových platforiem; 
navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov. 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, tyrkysová, biela 
(731) I-Tech Corporation s. r. o., Krásno nad Kysucou 168, 023 02 

Krásno nad Kysucou, SK; 
(740) GHS Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2347-2021 
(220) 10.9.2021 

 11 (511) 2, 3, 5, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 44 
(511) 2 - Farba na kožu; farby na obuv; farbivá; pigmenty. 

3 - Kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie; rú-
že; vatové tyčinky na kozmetické použitie; skrášľovacie 
masky (kozmetické prípravky); bieliace krémy na pokožku; 
bieliace prípravky na kožu; bieliace soli; bieliaca sóda; ústne 
vody (nie na lekárske použitie); laky na nechty; prípravky na 
líčenie; vlasové vody; krémy na obuv; farby na vlasy; fareb-
né tónovače na vlasy; prípravky na vlasovú onduláciu; koz-
metické prípravky na mihalnice; leštiace a hladiace príprav-
ky; vosky na obuv; obuvnícke vosky; obuvnícka smola; vos-
ky na fúzy; krajčírsky vosk; kolínske vody; farbivá na toa-
letné použitie; konzervačné prípravky na kožu (leštidlá); 
kozmetické prípravky pre zvieratá; kozmetické taštičky; 
kozmetické prípravky; vata na kozmetické použitie; kozme-
tické ceruzky; kozmetické krémy; krémy na kožu; odličova-
cie prípravky; prípravky na čistenie zubov; voňavky; toalet-
né vody; depilačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný 
vosk; predpieracie a namáčacie prípravky; éterické esencie; 
esenciálne (éterické) oleje; esenciálne oleje; výťažky z kve-
tov (parfuméria); líčidlá; čistiace prípravky; základné zložky 
kvetinových parfumov; vydymovacie prípravky (parfumy); 
cukrárske aromatické prísady (esenciálne oleje); tuky na 
kozmetické použitie; oleje na kozmetické použitie; čistiace 
oleje; voňavkárske oleje; oleje na toaletné použitie; kozme-
tické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; pracie pro-
striedky; toaletné prípravky; kozmetické prípravky na obo-
čie; neutralizačné prípravky na trvalú onduláciu; šampóny; 
parfumy; prípravky na ošetrovanie nechtov; voňavkárske vý-
robky; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; mydlá 
proti poteniu nôh; pomády na kozmetické použitie; mejka-
pové púdre; prípravky na holenie; dezodoračné mydlá; vo-
ňavé vrecúška do bielizne; mydielka; ceruzky na obočie; 
kozmetické mastencové púdre; kozmetické farby; antiperspi-
ranty (kozmetické výrobky); mydlá proti poteniu; kozmetic-
ké prípravky na opaľovanie; aromatické látky (esenciálne 
oleje); aromatické prísady do nápojov (esenciálne oleje); soli 
do kúpeľa nie na lekárske použitie; farby na fúzy a brady; 
kozmetické prípravky na zoštíhlenie; lepidlá na nalepovanie 
umelých mihalníc; dezodoranty (parfuméria); ozdobné koz-
metické obtlačky; bieliace prípravky na kozmetické použitie; 
prípravky na čistenie umelých chrupov; šampóny pre zviera-
tá chované v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); 
obrúsky napustené pleťovými vodami; leštiace prípravky na 
zubné protézy; kozmetické lepidlá; vody po holení; laky na 
vlasy; špirály na riasy, maskary; voňavé zmesi (potpourris); 
spreje na osvieženie dychu; gély na bielenie zubov; tkaniny 
impregnované čistiacimi prípravkami; osviežovače vzdu-
chu; osviežovače dychu; dezodoranty pre zvieratá chované 
v domácnosti; umývacie prípravky na osobnú hygienu (de-
odoranty); masážne gély (nie na lekárske použitie); lesky 
na pery; balzamy (nie na lekárske použitie); suché šampó-
ny; ozdobné nálepky na nechty; ochranné prípravky na 
opaľovanie; leštidlá na obuv; puzdrá na rúže; prípravky do  
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kúpeľa (nie na lekárske použitie); vlasové kondicionéry; 
prípravky na vyrovnávanie vlasov; obrúsky napustené od-
ličovacími prípravkami; kolagénové prípravky na kozme-
tické použitie; pásiky na bielenie zubov; potravinárske 
aromatické prísady (esenciálne oleje); fytokozmetické prí-
pravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; 
bylinkové výťažky na kozmetické použitie; odlakovače na 
nechty; šampóny pre zvieratá (neliečivé hygienické prí-
pravky); očné výplachové roztoky, nie na lekárske použi-
tie; vaginálne výplachové roztoky na osobnú hygienu alebo 
dezodoráciu; tyčinkové rozptyľovače vôní; odfarbovacie 
prípravky pre domácnosť; masážne sviečky na kozmetické 
použitie; kozmetické prípravky pre deti; hygienické prí-
pravky na osvieženie dychu; obrúsky napustené dojčen-
skými toaletnými prípravkami; očné gélové náplasti na 
kozmetické použitie; micelárna voda; kozmetické farby na 
telo; tekuté latexové kozmetické farby na telo; zubné pasty; 
bavlnené tampóny napustené odličovacími prípravkami; 
lepiace prúžky na očné viečka. 
5 - Anestetiká; náplasti; čaj proti astme; masti proti omrz-
linám na farmaceutické použitie; prípravky proti hemoroi-
dom; prípravky na ničenie suchej hniloby; protiparazitické 
prípravky; antiseptické prípravky; antidiuretiká (lieky na 
znižovanie tvorby moču); tyčinky na liečbu bradavíc; asep-
tická vlna; bakteriologické prípravky na lekárske a zvero-
lekárske použitie; bakteriálne prípravky na lekárske a zve-
rolekárske použitie; náplasti na kurie oká; prípravky do 
kúpeľa na lekárske použitie; soli do minerálnych kúpeľov; 
prípravky na kyslíkové kúpele; terapeutické prípravky do 
kúpeľa; balzamovacie prípravky na lekárske použitie; oví-
nadlá; balzamy na lekárske použitie; biocídy; liečivé cuk-
ríky; liečivé bahno; bahno na kúpele; prípravky na ošetre-
nie popálenín; prípravky na otlaky; sirupy na farmaceutic-
ké použitie; liekové kapsuly; farmaceutické prípravky; ob-
klady (teplé zábaly); vata na lekárske použitie; prípravky 
na umývanie psov (insekticídy); repelenty pre psov; che-
mickofarmaceutické prípravky; prípravky proti nadúvaniu 
pre zvieratá; vydymovacie tyčinky; roztoky na vyplacho-
vanie očí; vitamínové prípravky; liečivá na zmiernenie zá-
pchy; roztoky na kontaktné šošovky; liečivá na kurie oká; 
bavlna na lekárske použitie; farmaceutické prípravky na 
spáleniny od slnka; prípravky na omrzliny; hemostatické 
tyčinky; detergenty na lekárske použitie; zápary na farma-
ceutické použitie; zubné laky; obväzový materiál; príprav-
ky na uľahčenie prerezávania zubov; prostriedky na prečis-
tenie tráviaceho ústrojenstva; dezinfekčné prípravky na 
hygienické použitie; dezodoranty, nie telové alebo pre 
zvieratá; digestíva na farmaceutické použitie; analgetiká; 
drogy na lekárske použitie; minerálne vody na lekárske 
použitie; termálne vody; tinktúry (farmaceutické príprav-
ky); rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; hojivé hubky; 
soli na lekárske použitie; antipyretiká (lieky na znižovanie 
telesnej teploty); liečivé infúzie; liečivé čaje; fungicídy; 
liečivá posilňujúce nervovú sústavu; prípravky proti črev-
ným parazitom; laxatíva; germicídy (dezinfekčné príprav-
ky); tuky na lekárske použitie; tuky na zverolekárske pou-
žitie; oleje na lekárske použitie; liečivé rastliny; roztoky na 
farmaceutické použitie; tekuté masti (linimenty); žuvačky 
na lekárske použitie; hygienické nohavičky; menštruačné 
nohavičky; chemické prípravky na ošetrovanie plesne; her-
bicídy; masti na lekárske použitie; séra; výživné látky pre 
mikroorganizmy; kultúry mikroorganizmov na lekárske  
a zverolekárske použitie; pastilky na farmaceutické použi-
tie; narkotiká; čuchacie soli; masti na farmaceutické použi-
tie; opodeldok; organoterapeutické prípravky; hygienické 
tampóny; menštruačné tampóny; hygienické vložky; men-
štruačné vložky; prípravky proti parazitom; farmaceutické 
prípravky na ošetrovanie pokožky; bylinkové čaje na lekár-
ske použitie; farmaceutické prípravky proti lupinám; oblát-
kové kapsuly na farmaceutické použitie; lieky proti poteniu 
nôh; liečivé korene; posilňujúce prípravky (toniká); sedatíva  
 

(utišujúce prostriedky); sedatíva; séroterapeutické liečivá; 
uspávacie prípravky; sterilizačné prípravky; čapíky; príprav-
ky proti poteniu; papierové odpudzovače molí; zverolekár-
ske prípravky; masti na slnečné popáleniny; liečivé kúpeľo-
vé soli; biologické prípravky na lekárske použitie; diétne ná-
poje na lekárske použitie; vložky na ochranu bielizne (hy-
gienické potreby); lekárske prípravky na odtučňovacie kúry; 
chemické prípravky na farmaceutické použitie; lieky pre 
zubné lekárstvo; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre ve-
terinárnu medicínu; diagnostické prípravky na lekárske pou-
žitie; liečivé nápoje; byliny na fajčenie na lekárske použitie; 
diétne látky na lekárske použitie; hygienické vložky pre oso-
by postihnuté inkontinenciou; biologické prípravky na zve-
rolekárske použitie; chemické prípravky na lekárske použi-
tie; chemické prípravky na zverolekárske použitie; prípravky 
na čistenie kontaktných šošoviek; výživové vlákniny; enzý-
my na lekárske použitie; enzýmy na zverolekárske použitie; 
enzymatické prípravky na lekárske použitie; enzymatické 
prípravky na zverolekárske použitie; absorpčné nohavičky 
pre osoby postihnuté inkontinenciou; obrúsky napustené far-
maceutickými pleťovými vodami; minerálne výživové do-
plnky; ústne vody na lekárske použitie; výživové doplnky; 
repelentné vonné tyčinky; prípravky na zníženie chuti do 
jedla na lekárske použitie; vankúšiky na otlaky (náplasti); 
vaginálne kúpele na lekárske použitie; medicinálne príprav-
ky na podporu rastu vlasov; pomocné látky (adjuvanciá) na 
lekárske použitie; pásky na oči na lekárske použitie; dezodo-
ranty na obleky a textilné materiály; prípravky na dezodorá-
ciu vzduchu; prípravky na intímnu hygienu na lekárske po-
užitie; chladiace spreje na lekárske použitie; lubrikačné gély; 
prípravky na tlmenie sexuálnej aktivity; liečivé prípravky na 
vyplachovanie očí; tabletky na potlačenie chuti do jedla; tab-
letky na chudnutie; samoopaľovacie tabletky; antioxidačné 
tabletky; výživové doplnky pre zvieratá; bielkovinové výži-
vové doplnky; dezinfekčné prípravky; prípravky na liečbu 
akné; krmivá s obsahom liečiv; diagnostické prípravky na 
zverolekárske použitie; vatové tyčinky na lekárske použitie; 
kolagén na lekárske použitie; rastlinné výťažky na farmaceu-
tické použitie; farmaceutická; fytoterapeutické prípravky na 
lekárske použitie; bylinkové výťažky na lekárske použitie; 
gély na erotickú stimuláciu; imunostimulátory; výživové 
prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske 
použitie; liečivé prípravky na čistenie zubov; prípravky na 
odstraňovanie vší; šampóny proti všiam; insekticídne šam-
póny pre zvieratá; insekticídne prípravky na umývanie na 
zverolekárske použitie; antibakteriálne mydlá; antibakteriál-
ne tekuté mydlá; vody po holení s liečivými účinkami; šam-
póny s liečivými účinkami; toaletné prípravky s liečivými 
účinkami; vlasové vody s liečivými účinkami; suché šampó-
ny s liečivými účinkami; šampóny s liečivými účinkami pre 
zvieratá chované v domácnosti; dezinfekčné mydlá; mydlá  
s liečivými účinkami; masážne sviečky na terapeutické po-
užitie; náplasti s vitamínovými doplnkami; potravinové do-
plnky s kozmetickými účinkami; liečivé zubné pasty; ma-
sážne gély na lekárske použitie; balzamové tyčinky na tlme-
nie bolestí hlavy; antikoncepčné špongie; konope na lekár-
ske použitie; marihuana na lekárske použitie; dezodoranty 
odpadových nádob. 
18 - Krúžky na dáždniky; kožené vôdzky; peňaženky; po-
ľovnícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); kožené ška-
tule na klobúky; cestovné kufre; obojky pre zvieratá; kožené 
šnúrky; vypracované kože; koža (surovina alebo polotovar); 
imitácie kože; dáždniky; tašky na nosenie detí; obaly na 
dáždniky; plecniaky; moleskin (imitácia kože); kabelkové 
rámy; kožušiny; náprsné tašky; nákupné tašky na kolieskach; 
nákupné tašky; diplomatické kufríky; horolezecké plecniaky; 
turistické plecniaky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; 
kožené vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; aktovky (kožená 
galantéria); kožené cestovné tašky (kožená galantéria); kuf-
re; spoločenské kabelky; kufrík na toaletné potreby (prázd-
ny); cestovné obaly na odevy; sieťové nákupné tašky; špor- 
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tové tašky; šatky na nosenie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; 
tašky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); randsels (ja-
ponské školské tašky); cestovné kolieskové kufre; oblečenie 
pre zvieratá chované v domácnosti; kolieskové batožiny; 
detské turistické nosiče. 
23 - Nite; bavlnené nite a priadze; vyšívacie nite a priadze; 
vlnené nite a priadze; konopné nite a priadze; kokosové nite 
a priadze; hodvábne nite a priadze; tkaná bavlna; šijacie nite 
a priadze; priadze; jutové nite a priadze; tkaná vlna; ľanové 
nite a priadze; nite a priadze zo syntetického hodvábu; pláta-
cie nite a priadze; tkaný hodváb; priadze zo sklených vlákien 
na textílie; gumové priadze na textílie; pružné nite a priadze 
na textílie; umelé vlákna na textílie; ženilkové vlákno (du-
tinka); kovové nite na vyšívanie. 
24 - Nažehľovacie textílie; textílie imitujúce kožušiny; tka-
niny; sieťovina; textilné materiály; textílie; kanava (riedka 
tkanina) na tapisérie alebo na vyšívanie; riedko tkané ko-
nopné plátno; konopné tkaniny; textilné klobúkové podšív-
ky; textilné podšívky do topánok; textílie na obuv; ševioty 
(vlnené tkaniny); zamat; bavlnené textílie; krep (textílie); 
krepón (jemná hodvábna tkanina); damask (tkaniny); textílie 
na bielizeň; drožet (tkanina s pretkávaným vzorom); elastic-
ké textílie; textílie na vyšívanie s predkresleným vzorom; 
flanel (textílie); flauš (textílie); barchet (textílie); gáza (textí-
lie); zrebné rúcho (textília); hodvábne tkaniny na tlačové 
vzory; potlačený kartún; džersej (pleteniny); jutové textílie; 
vlnené textílie; ľanové textílie; posteľná bielizeň; marabut 
(textílie); moleskin (textílie); ramia (textílie); umelý hodváb 
(textílie); hodvábne textílie; tyl; taft (textílie); pleteniny 
(textílie); zefír (textílie); netkané textílie; textilné odličovacie 
obrúsky; textílie zo sklených vlákien pre textilný priemysel; 
textilné filtračné materiály; textílie pre odevný priemysel; 
mušelín (textílie). 
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoris-
tov; obuv; sandále na kúpanie; našuchovačky k vode; pan-
čuchy; pančuchy absorbujúce pot; baretky; pracovné plášte; 
boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; špičky na 
obuv; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurova-
cie topánky; goliere (časti odevov); nákrčníky; krátke kabá-
tiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé 
čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); 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; náprsen-
ky; košele s krátkym rukávom; odevy; klobúky; kovové časti 
na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuš-
kové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy 
(oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostý-
my, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); 
chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky 
topánok; návleky; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyk-
listické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšív-
ky (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; gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé 
odevy; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oble-
čenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety 
(časti odevov); zástery; rukávniky; rukavice bez prstov; 
mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabá-
ty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; py-
žamá; šaty; dreváky; 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; 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; mantily; maškarné 
kostýmy; sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; 
sprchovacie čiapky; opasky na doklady a peniaze (časti ode-
vov); vreckovky do saka; papierové klobúky (oblečenie); 
masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké 
šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové suk-
ne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tiel-
ka; valenky (ruské plstené čižmy); členkové topánky; po-
nožky pohlcujúce pot; kadernícke pláštenky; úbory na kara-
te; úbory na džudo; trikoty (cvičebné úbory); kimoná; pod-
bradníky s rukávmi okrem papierových; odevy obsahujúce 
látky na chudnutie; vyšívané odevy; chrániče podpätkov; 
pokrývky hlavy; palčiaky; latexové odevy; tričká na športo-
vanie chrániace pred odreninami a vyrážkami (rashguards); 
odevy so zabudovanými svetelnými diódami; šatky (na hla-
vu); priľnavé podprsenky; gamaše (doplnky obuvi). 
26 - Pracky na obuv; odevné zipsy; pštrosie perá (odevné 
doplnky); kostice do korzetov; stuhy do vlasov; sponky do 
vlasov; klobúkové ozdoby (stužkársky tovar); bordúry, le-
my, obruby (na odevy); gombíky; patentné gombíky; elas-
tické pásky na pridržiavanie rukávov; náramenné pásky; 
spony na traky; brošne (doplnky oblečenia); výšivky (galan-
téria); pracky na opasky; monogramy (značky na bielizeň); 
háčiky na obuv; šnúrky do topánok; ozdoby na obuv (stuž-
kársky tovar); krúžky na dierky na obuv; ženilkové šnúry 
(stužkársky tovar); ozdoby do vlasov; vlásenky na tvarova-
nie účesov; sponky do vlasov; sieťky na vlasy; značky na 
bielizeň; výstuže golierov; šnúry na odevy; háčiky na živôti-
ky; háčiky na ručné práce (háčkovanie); háčiky (galantéria); 
zipsy; strapce; pletené šnúry; vlnené šnúrky; čipkársky to-
var; čipky; značky na bielizeň (písmená); ozdobné flitre; oč-
ká na odevy; vtáčie perie (odevné doplnky); pásky (stužkár-
sky tovar); flitre na odevy; nažehľovacie záplaty na opravu 
textilných výrobkov; perie (odevné doplnky); brmbolce; vo-
lány na sukne a šaty; rozety (stužkársky tovar); volániky na 
odevy; zipsy na tašky; pracky na obuv; strieborné výšivky 
(galantéria); zlaté výšivky (galantéria); elastické pásky; le-
movacie šnúry; pracky (odevné doplnky); odznaky na od-
evy, nie z drahých kovov; nažehľovacie ozdoby na textilné 
výrobky (galantéria); ozdobné brošne; mašle do vlasov; su-
ché zipsy (galantéria); pásky, stuhy na vyznamenania; ra-
menné vypchávky na odevy; korálky, nie na výrobu šper-
kov; nášivky, aplikácie (galantéria); stuhy na klobúky; stuž-
ky do vlasov; uviazané mašle (galantéria); klobúkové zapí-
nacie ihlice; podporné priľnavé pásky na poprsie; oboj-
stranné odevné priľnavé pásky. 
28 - Duše do hracích lôpt; hračky pre zvieratá chované  
v domácnosti; krúžky (hádzanie obručí); luky na lukostreľ-
bu; náradie na lukostreľbu; hrany na lyže; lopty na hranie; 
balóny (na oslavy, na hranie); mantinely biliardového sto-
la; hojdacie koníky; kriketové rukavice; stacionárne trénin-
gové bicykle; biliardové gule; krieda na biliardové tága; bi-
liardové markéry (tabuľky na zaznamenávanie stavu hry); 
kolky (figúrky); guľky na hranie; hračky; boby; hracie lop-
ty; zariadenia a prístroje na bowling; boxerské rukavice; 
výplety rakiet; golfové palice; rybárske udice; šarkany; na-
vijaky na šarkanov; terče; strunové výplety rakiet; stroje na 
telesné cvičenia; posilňovacie stroje; chrániče na píšťaly 
(športový tovar); vak s kriketovými potrebami; hokejky; 
cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; disky (športové 
náradie); valčeky do stacionárnych tréningových bicyklov; 
golfové vaky na kolieskach alebo bez koliesok; siete (špor-
tové potreby); tenisové siete; lyžiarske viazanie; šípky 
(hra); stoly na stolový futbal; harpúny (športové náradie); 
hracie rukavice; vzpieračské činky; háčiky na lov rýb; rap-
káče; spoločenské hry; hry; rakety (športové náradie); ná-
vnady na lov a rybolov; rybárske náradie; rybárske vlasce; 
rybárske navijaky; plutvy na plávanie; koše na rybolov;  
 



124 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 19/2021 – SK  dátum vydania:  13.10.2021 
 

detské nafukovacie bazény; puky; kolieskové korčule; kor-
čule; tulenie pásy na lyže; surfovacie dosky; kolky (hra); 
materiály na rybárske vlasce; obaly na lyže; lyže; stoly na 
stolný tenis; sánky (športové potreby); kolobežky (hračky); 
bedmintonové košíky; biliardové tága; špičky biliardových 
tág; biliardové stoly; lyže na surfovanie; plachetnice (ma-
lé); gymnastické zariadenia; šermiarske zbrane; šermiarske 
masky; šermiarske rukavice; bejzbalové rukavice; upínacie 
pásy pre horolezcov; chrániče na lakte (športové potreby); 
chrániče na kolená (športový tovar); ochranné vypchávky 
(časti športových úborov); skejtbordy; odrazové dosky 
(športové náradie); vodné lyže; golfové rukavice; plaváky 
(rybársky výstroj); snímače záberu (rybársky výstroj); pa-
ličky mažoretiek; obaly na lyže; popruhy na plachetnice; 
sťažne na plachetnice; peintbolové zbrane (športové potre-
by); náboje do peintbolových zbraní (športové potreby); 
remene na surfy; zariadenia na vyhadzovanie tenisových 
loptičiek; štartovacie bloky (športové potreby); opasky pre 
vzpieračov (športové potreby); dosky na tréning vo vode; 
kolieskové korčule (jednoradové); boxovacie vrecia; kolo-
fónia pre atlétov; gumipušky (športové potreby); elektro-
nické terče; poľovnícke alebo rybárske pachové návnady; 
maskovacie štíty (športové potreby); suspenzory pre špor-
tovcov (športové potreby); snoubordy; stúpacie železá (ho-
rolezecký výstroj); dosky na výučbu plávania; trampolíny; 
žrde na skok o žrdi; plávacie ramenné pásy; plávacie kole-
sá; plávacie vesty; stroje na vrhanie lôpt; jednoručné činky; 
golfové vozíky; dosky na paddleboarding; ihly do púmp na 
nafukovanie hracích lôpt; pumpy prispôsobené hracím lop-
tám; nafukovacie predmety do plaveckých bazénov; stuhy 
na modernú gymnastiku; bumerangy; opasky na úpravu pásu 
cvičením; 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; chrániče do suspenzorov pre 
športovcov; prívesky na golfové vaky; skeletonové sánky; 
obaly na surfy. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; reklamné pla-
gátovanie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných 
oznamov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; pora-
denstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; per-
sonálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; 
predvádzanie tovaru; 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; reklama; rozhlasová reklama; obchodný 
alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklam-
né agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej čin-
nosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely  
a podporu predaja; marketingový prieskum; odborné ob-
chodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; nábor za-
mestnancov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja 
pre tretie osoby; spracovanie textov; služby predplácania no-
vín a časopisov pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; 
odborné obchodné riadenie umeleckých činností; organizo-
vanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; služby porovnávania cien; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; administratívne spracovanie obchodných ob-
jednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre  
 

tretie osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); 
fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie 
sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu 
predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarke-
tingové služby; maloobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravot-
níckymi potrebami; prenájom predajných stánkov; poskyto-
vanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných in-
formácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na pod-
poru predaja; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment 
pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie  
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; posky-
tovanie obchodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre ná-
kupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných 
nápadov; externé administratívne riadenie podnikov; prená-
jom bilbordov; indexovanie webových stránok na obchodné 
alebo reklamné účely; správa spotrebiteľských vernostných 
programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; zá-
znamy písomnej komunikácie a údajov; zostavovanie zoz-
namov informácií na obchodné alebo reklamné účely; ob-
chodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania 
potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí 
žiadajú o financovanie; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; 
finančné a účtovné audity; veľkoobchodné služby s farma-
ceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami  
a so zdravotníckymi potrebami; cielený marketing; vonkaj-
šia reklama; služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové 
komunikačné služby; poskytovanie spotrebiteľských posud-
kov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; poskytova-
nie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné alebo 
reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení 
tovarov na obchodné alebo reklamné účely; určovanie mo-
delov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov 
na obchodné alebo marketingové účely. 
44 - Verejné kúpele (na hygienické účely); salóny krásy; ka-
dernícke salóny; masáže; manikúra; termálne kúpele; služ-
by vizážistov; depilácia voskom. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) EVENCY SK s.r.o., Zadunajská cesta 1, 851 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Stentors advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2349-2021 
(220) 11.9.2021 

 11 (511) 9, 35, 41, 42 
(511) 9 - Nahratý softvér na počítačové hry; sťahovateľný softvér 

na počítačové hry. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne pora-
denstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie to-
varu; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; odborné 
posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; prenájom re-
klamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchod-
nej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhla-
sová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťa-
hy s verejnosťou (public relations); stenografické služby;  
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televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklamné agentú-
ry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; pred-
vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu 
predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súbo-
rov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; nábor za-
mestnancov; prenájom reklamných plôch; sekretárske služ-
by; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopi-
sov pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; odborné 
obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; organizovanie veľtrhov; online re-
klama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloobchod; pred-
platné telekomunikačných služieb pre tretie osoby; adminis-
tratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; subdodá-
vateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie re-
klamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organi-
zovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba re-
klamných filmov; marketing; prenájom predajných stánkov; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu pre-
daja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné spro-
stredkovateľské služby; aktualizácia a údržba údajov v počí-
tačových databázach; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; rozvíjanie reklamných nápadov; indexovanie webo-
vých stránok na obchodné alebo reklamné účely; plánovanie 
stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kance-
lárske práce); správa spotrebiteľských vernostných progra-
mov; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavova-
nie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; 
obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania 
potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí 
žiadajú o financovanie; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama); podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním 
športových podujatí; online maloobchodné služby s digitál-
nou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby so 
sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými filmami; 
cielený marketing; marketing v rámci vydávania softvéru; 
služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikač-
né služby; prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných 
kancelárskych priestoroch; poskytovanie spotrebiteľských 
posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; po-
skytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné 
alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohod-
notení tovarov na obchodné alebo reklamné účely; určovanie 
modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákaz-
nikov na obchodné alebo marketingové účely. 
41 - Filmové štúdiá; organizovanie vedomostných alebo zá-
bavných súťaží; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem 
reklamných); vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových 
nahrávok; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba roz-
hlasových a televíznych programov; televízna zábava; orga-
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie živých vystúpení; premietanie kinema-
tografických filmov; organizovanie športových súťaží; plá-
novanie a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služ-
by); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie tvorivých dielní (výučba); rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; požičiavanie videokamier; písanie 
textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť  
 

v malom (DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie 
počítačových hier (z počítačových sietí); hudobné skladateľ-
ské služby; online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); fotografovanie; služby agentúr 
ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizova-
nie a vedenie koncertov; koučovanie (školenie); online po-
skytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on-
line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírova-
nia); skladanie piesní; písanie televíznych a filmových sce-
nárov (tvorba); poskytovanie nesťahovateľných filmov pro-
stredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); posky-
tovanie nesťahovateľných televíznych programov prostred-
níctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); prenájom 
umeleckých diel; organizovanie zábavných podujatí, na kto-
rých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch (cos-
play); distribúcia filmov; vzdelávanie a kvalifikačné skúšky 
na pilotáž dronov; služby zvukových technikov na poduja-
tiach; tvorba videozáznamov na podujatiach; služby osvet-
ľovacích technikov na podujatiach; režírovanie filmov 
(okrem reklamných); poskytovanie spotrebiteľských posud-
kov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie 
spotrebiteľských rebríčkov tovarov na kultúrne alebo zábav-
né účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov 
na kultúrne alebo zábavné účely. 
42 - Priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové 
dizajnérstvo; štúdie technických projektov; inžinierska čin-
nosť; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počíta-
čového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počí-
tačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počí-
tačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre 
zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné 
dizajnérstvo); obnovovanie počítačových databáz; údržba 
počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; ná-
vrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačo-
vých programov; tvorba a udržiavanie webových stránok 
(pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach 
(webových stránkach); inštalácie počítačového softvéru; po-
radenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom we-
bových serverov; diaľkové monitorovanie počítačových sys-
témov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskyto-
vanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poraden-
stvo v oblasti informačných technológií; uchovávanie elek-
tronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových 
technológiách a programovaní prostredníctvom webových 
stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníc-
tvom internetu (cloud computing); poradenstvo v oblasti po-
čítačových technológií; navrhovanie interiérov; tvorba a na-
vrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tre-
tie osoby (informačnotechnologické služby); vývoj softvéru 
na softvérové publikácie; vývoj počítačových platforiem; 
navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov. 

(540) ESFA 
(550) slovná 
(731) I-Tech Corporation s. r. o., Krásno nad Kysucou 168, 023 02 

Krásno nad Kysucou, SK; 
(740) GHS Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2357-2021 
(220) 13.9.2021 

 11 (511) 39, 41, 44 
(511) 39 - Prevoz sanitkou; dovoz, doprava; sprostredkovanie do-

pravy; služby vodičov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov (okrem re-
klamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizova-
nie a vedenie konferencii; organizovanie a vedenie kongre-
sov; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); organi-
zovanie a vedenie seminárov; online poskytovanie elektro-
nických publikácii (bez možnosti kopírovania); koučovanie 
(školenie); odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelá-
vanie); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou. 
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44 - Lekárske služby; telemedicínske služby; zdravotné po-
radenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hex 3200dc, rgb 220 0 50, cmyk 100 97 9 1, pantone 072 

U / reflex blue 
(731) Záchranná zdravotná služba SR, a. s., Vajanského nábrežie 5, 

811 02 Bratislava, SK; 
 
 

(210) 2362-2021 
(220) 13.9.2021 

 11 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 

sieti; reklamné agentúry; marketing; obchodné sprostredko-
vateľské služby; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; subdodávateľské služ-
by (obchodné služby); vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); podpora predaja (pre tretie osoby); sprostredkovateľ-
ne práce; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; zostavovanie zoznamov informácií na obchod-
né alebo reklamné účely; maloobchodné služby s nápojmi. 
41 - Fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizo-
vanie živých vystúpení; požičiavanie športového výstroja 
(okrem dopravných prostriedkov); rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia; organizovanie plesov; turistické pre-
hliadky so sprievodcom; organizovanie koncertov populár-
nej hudby; služby poskytujúce zábavu v podobe nahranej 
hudby. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviar-
ne; samoobslužné jedálne; prenájom prechodného ubytova-
nia; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštauračné 
(stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; rých-
le občerstvenie (snackbary); bary (služby); prázdninové tá-
bory (ubytovacie služby); rezervácie prechodného ubytova-
nia; prenájom prednáškových sál; recepčné služby pre do-
časné ubytovanie (správa príchodov a odchodov). 

(540)  Hotel Akvamarín 
(550) slovná 
(731) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 

Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(210) 2363-2021 
(220) 13.9.2021 

 11 (511) 3, 5 
(511) 3 - Kozmetické prípravky. 

5 - Farmaceutické prípravky. 

(540) CLOBEDERM 
(550) slovná 
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 480 00 Ko-

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

 
 
 

(210) 2364-2021 
(220) 13.9.2021 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri 

organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri 
riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; poradenstvo pri organizovaní ob-
chodnej činnosť; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
administratívna asistencia pri odpovediach na verejné súťaže. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a ve-
denie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; škole-
nia; vzdelávanie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, zelená, sivá 
(731) Kukučka Milan, JUDr., Šurianky 137, 951 26 Šurianky, SK; 

INNOVIS, s.r.o., Komenského 11A, 040 01 Košice, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Milan Kukučka, s. r. o., Nit-

ra, SK; 
 
 

(210) 2365-2021 
(220) 13.9.2021 

 11 (511) 35, 41, 43 
(511) 35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 

sieti; reklamné agentúry; marketing; obchodné sprostredko-
vateľské služby; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; subdodávateľské služ-
by (obchodné služby); vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); podpora predaja (pre tretie osoby); sprostredkovateľ-
ne práce; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný alebo pod-
nikateľský prieskum; poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; zostavovanie zoznamov informácií na obchod-
né alebo reklamné účely; maloobchodné služby s nápojmi. 
41 - Fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizo-
vanie živých vystúpení; požičiavanie športového výstroja 
(okrem dopravných prostriedkov); rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia; organizovanie plesov; turistické pre-
hliadky so sprievodcom; organizovanie koncertov populár-
nej hudby; služby poskytujúce zábavu v podobe nahranej 
hudby. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviar-
ne; samoobslužné jedálne; prenájom prechodného ubytova-
nia; turistické ubytovne; hotelierske služby; reštauračné 
(stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v hoteloch; rých-
le občerstvenie (snackbary); bary (služby); prázdninové tá-
bory (ubytovacie služby); rezervácie prechodného ubyto-
vania; prenájom prednáškových sál; recepčné služby pre 
dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, oranžová, tyrkysová 
(731) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 

Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; 

 
 

(210) 2369-2021 
(220) 13.9.2021 

 11 (511) 21, 35, 43 
(511) 21 - Pivové poháre; podložky pod pivové poháre (nie papie-

rové, nie textilné); korble na pivo; krčahy na pivo; sklené 
poháre na pivo plzenského typu; poháre, nádoby na pitie; 
džbány; držiaky pohárov na pitie; fľaše; predmety a riad na 
servírovanie nápojov; pintové poháre; papierové poháre; 
sklené poháre. 
35 - Marketing; reklama; inzertné služby; rozširovanie re-
klamných oznamov prostredníctvom elektronických médií; 
inzertné služby prostredníctvom elektronických médií; záso-
bovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre 
iné podniky); obchodné sprostredkovateľské služby; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; poskyto-
vanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty SMS správ, počí-
tačových sietí a internetu; predvádzanie tovaru; aktualizova-
nie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
prieskum verejnej mienky; zásielkové reklamné služby; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; vyhľadávanie sponzorov; maloobchodné služby s pi-
vom poskytované prostredníctvom katalógov zásielkového 
predaja; maloobchodné zásielkové služby týkajúce sa piva; 
maloobchodné služby s pivom; veľkoobchodné služby s pi-
vom. 
43 - Rýchle občerstvenie (snackbary); reštauračné (stravova-
cie) služby; samoobslužné reštaurácie; kaviarne; penzióny; 
bary (služby); pivotéky (služby); služby pivných barov; po-
dávanie nápojov v pivárňach. 

(540) 

  
(550) obrazová 
 

(731) VargaR spol. s r.o., Nitrianska ulica 509/123, 951 13 Branč, 
SK; 

(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
 
 

(210) 2370-2021 
(220) 13.9.2021 

 11 (511) 9, 42, 44 
(511) 9 - Nahraté počítačové programy; sťahovateľné počítačové 

programy; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
softvér a aplikácie pre mobilné zariadenia; vzdelávací soft-
vér; kalorimetre. 
42 - Tvorba počítačového softvéru; počítačové programo-
vanie; poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; posky-
tovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS). 
44 - Zdravotné poradenstvo; poradenstvo v oblasti stravo-
vania a výživy; poskytovanie informácií o zdravotnej sta-
rostlivosti prostredníctvom globálnej počítačovej siete; vy-
pracovávanie diétneho plánu; dohľad nad stravovaním. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, oranžová, čierna 
(731) myhealth s. r. o., Lietavská 3094/7, 851 06 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2372-2021 
(220) 13.9.2021 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri 

organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri 
riadení podnikov; Pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; poradenstvo pri organizovaní ob-
chodnej činnosť; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
administratívna asistencia pri odpovediach na verejné súťa-
že. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; 
školenia; vzdelávanie. 

(540) eduveo 
(550) slovná 
(731) Kukučka Milan, JUDr., Šurianky 137, 951 26 Šurianky, SK; 

INNOVIS, s.r.o., Komenského 11A, 040 01 Košice, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Milan Kukučka, s. r. o., Nit-

ra, SK; 
 
 

(210) 2380-2021 
(220) 16.9.2021 

 11 (511) 35, 41, 44 
(511) 35 - Maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekár-

skymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi po-
trebami; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie re-
klamných materiálov; reklama; online reklama na počítačo-
vej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely. 
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; 
školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie kolokvií; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vede-
nie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; 
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; písanie 
textov; odborné preškoľovanie; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zame-
rané na odovzdávanie know-how. 
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44 - Zdravotné strediská (služby); nemocnice (služby); zdra-
votnícka starostlivosť; lekárske služby; zdravotné strediská; 
zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne 
postihnuté osoby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) fialová, ružová, biela 
(731) Medirex Servis, s.r.o., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, SK; 
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK; 

 
 

(210) 2384-2021 
(220) 16.9.2021 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-

chodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; prieskum trhu; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnos-
ťou (public relations); odborné obchodné alebo podnikateľ-
ské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
organizovanie veľtrhov; obchodné sprostredkovateľské služ-
by. 
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie seminárov. 

(540) AHK Slowakei 
(550) slovná 
(731) AHK Slowakei, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2390-2021 
(220) 17.9.2021 

 11 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie 

obchodných alebo podnikateľských informácii; analýzy 
nákladov; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné 
alebo podnikové audity; poradenstvo pri riadení podnikov; 
personálne poradenstvo; odborné posudky efektívnosti 
podnikov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnika-
teľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; správa 
počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpove-
de; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava miezd 
a výplatných listín; nábor zamestnancov; administratívne 
služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; prená-
jom reklamných plôch; sekretárske služby; vypracovávanie 
daňových priznaní; administratívna správa hotelov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby 
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie 
informácii v počítačových súboroch pre tretie osoby; sub-
dodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie 
reklamných textov; zostavovanie štatistík; marketing; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment 
pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie  
a uzatváranie obchodných transakcii pre tretie osoby; ria-
denie obchodnej činnosti v stavebníctve; podávanie daňo-
vých priznaní; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); 
pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); aktualizácia  
a údržba informácii v registroch; zostavovanie zoznamov 
informácii na obchodné alebo reklamné účely; dohodova-
nie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja 
tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí. 

36 - Daňové odhady; finančné a účtovné audity; dočasné 
riadenie podnikov; prenájom kancelárskeho vybavenia  
v zdieľaných kancelárskych priestoroch; poradenstvo v ob-
lasti splácania dlhov; finančné riadenie; finančné poraden-
stvo; finančné informácie; informácie o poistení; prenájom 
zdieľaných kancelárskych priestorov. 
41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Stanko Martin, Bc., Myslenická 156, 902 03 Pezinok, SK; 
(740) Trusina Richard, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2392-2021 
(220) 17.9.2021 

 11 (511) 18, 25, 35, 41 
(511) 18 - Peňaženky; náprsné tašky; plážové tašky; kabelky; ces-

tovné tašky; aktovky (kožená galantéria); kožené cestovné 
tašky (kožená galantéria); spoločenské kabelky; kožené ale-
bo kožou potiahnuté puzdrá; kufrík na toaletné potreby 
(prázdny); obaly na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na 
vizitky; konferenčné obaly na spisy. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných 
textov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; on-
line maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou hud-
bou; online maloobchodné služby so sťahovateľnou nahra-
tou hudbou alebo nahratými filmami; modelingové náborové 
agentúry; reklamné služby modelingových agentúr. 
41 - Zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); vydáva-
nie kníh, časopisov a magazínov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; 
plánovanie a organizovanie večierkov; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); nahrávanie videopások; služby agen-
túr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizo-
vanie a vedenie koncertov; tvorba videozáznamov na podu-
jatiach; organizovanie súťaží krásy; produkcia talentových 
šou; produkcia audiozábavy; produkcia predstavení; pro-
dukcia videokaziet; produkcia videopások; produkcia vi-
deonahrávok; vydávanie hudby. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Ostrolucký Lukáš, Palárikova 3153/1, 811 04 Bratislava, SK; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Brati-

slava, SK; 
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(210) 2393-2021 
(220) 17.9.2021 

 11 (511) 18, 25, 35, 41 
(511) 18 - Peňaženky; náprsné tašky; plážové tašky; kabelky; ces-

tovné tašky; aktovky (kožená galantéria); kožené cestovné 
tašky (kožená galantéria); spoločenské kabelky; kožené ale-
bo kožou potiahnuté puzdrá; kufrík na toaletné potreby 
(prázdny); obaly na; kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá 
na vizitky; konferenčné obaly na spisy. 
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných 
textov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; on-
line maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou hud-
bou; online maloobchodné služby so sťahovateľnou nahra-
tou hudbou alebo nahratými filmami; modelingové náborové 
agentúry; reklamné služby modelingových agentúr. 
41 - Zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); vydá-
vanie kníh, časopisov a magazínov; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vy-
stúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; online vydá-
vanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); nahrávanie videopások; 
služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné poduja-
tia; organizovanie a vedenie koncertov; tvorba videozázna-
mov na podujatiach; organizovanie súťaží krásy; produkcia 
talentových šou; produkcia audiozábavy; produkcia predsta-
vení; produkcia videokaziet; produkcia videopások; pro-
dukcia videonahrávok; vydávanie hudby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Ostrolucký Lukáš, Palárikova 3153/1, 811 04 Bratislava, SK; 
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 2394-2021 
(220) 20.9.2021 

 11 (511) 16, 25, 35, 41 
(511) 16 - Fotografie; tlačoviny; papier; plagáty; albumy; obrazy; 

obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; noviny; 
periodiká; brožúry; zošity; poznámkové zošity; katalógy; 
knihy; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; tlačené publikácie; 
brožované knihy; olejotlače; portréty; časopisy (periodiká); 
kalendáre. 
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; pletené šatky; pulóvre; 
svetre; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; konfekcia 
(odevy); vrchné ošatenie; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); 
športové tričká, dresy; šaty; šatky (na krk); tričká; šatky (na 
hlavu). 
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a ob-
chodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchod-
nej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských informácií; komerčné informačné kancelárie; analýzy  
 

nákladov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení 
podnikov; predvádzanie tovaru; pomoc pri riadení obchod-
ných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné po-
sudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; obchodné od-
hady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo 
pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných 
textov; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s ve-
rejnosťou (public relations); reklamné agentúry; poradenské 
služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prie-
skum; správa počítačových súborov; odborné obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum 
verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora pre-
daja pre tretie osoby; spracovanie textov; odborné obchodné 
riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v ko-
munikačných médiách; služby porovnávania cien; prezentá-
cia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tova-
rov a služieb; písanie reklamných textov; vyhľadávanie spon-
zorov; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre 
športovcov; marketing; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia in-
ternetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizá-
cia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na 
voľnej nohe; aktualizácia a údržba údajov v počítačových 
databázach; poskytovanie obchodných informácií prostred-
níctvom webových stránok; online poskytovanie obchodné-
ho priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
rozvíjanie reklamných nápadov; písanie textov scenárov na 
reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komu-
nikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komu-
nikácie (reklama); cielený marketing; marketing v rámci vy-
dávania softvéru; služby v oblasti vzťahov s médiami; pod-
nikové komunikačné služby; poskytovanie spotrebiteľských 
posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; po-
skytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchod-
né alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských reb-
ríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); školenia; vydávanie kníh; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zá-
bava; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie  
a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); informácie  
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; prak-
tický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); písanie 
textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotogra-
fické reportáže; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti 
výchovy a vzdelávania); reportérske služby; písanie textov; 
koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie; organizova-
nie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; písanie 
televíznych a filmových scenárov (tvorba); poskytovanie ne-
sťahovateľných televíznych programov prostredníctvom slu-
žieb na prenos videí (na požiadanie); odborné školenia za-
merané na odovzdávanie know-how; poskytovanie spotrebi-
teľských posudkov tovarov na kultúrne alebo zábavné úče- 
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ly; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na 
kultúrne alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľ-
ských rebríčkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, béžová, zlatá 
(731) ProLook, s.r.o., Tichá 4, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Halahijová Ivana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2396-2021 
(220) 19.9.2021 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Reklama; predvádzanie tovaru; vzťahy s verejnosťou 

(public relations); reklamné agentúry; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; podpora predaja pre tretie osoby; 
spracovanie textov; odborné obchodné riadenie umeleckých 
činností; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbe-
re tovarov a služieb; tvorba reklamných filmov; marketing; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontakt-
ných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
rozvíjanie reklamných nápadov; písanie textov scenárov na 
reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy 
s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (rekla-
ma); cielený marketing; služby v oblasti vzťahov s médiami. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydá-
vanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; vy-
dávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
televízna zábava; informácie o výchove a vzdelávaní; infor-
mácie o možnostiach zábavy; organizovanie živých vystú-
pení; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; striha-
nie videopások; fotografické reportáže; poradenstvo pri voľ-
be povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske 
služby; nahrávanie videopások; písanie textov; koučovanie 
(školenie); písanie televíznych a filmových scenárov (tvor-
ba); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov 
prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá, béžová 
(731) ProLook, s.r.o., Tichá 4, 811 02 Bratislava, SK; 
(740) Halahijová Ivana, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2397-2021 
(220) 19.9.2021 

 11 (511) 16, 25, 41 
(511) 16 - Papier; plagáty; noviny; periodiká; brožúry; knihy; fo-

tografie (tlačoviny); zoznamy; tlačivá (formuláre); tlačovi-
ny; príručky; tlačené publikácie; prospekty; časopisy (peri-
odiká); kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); komik-
sy; obežníky; letáky. 

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 šport; športová obuv; čelenky (obleče-
nie); tričká; nohavicové sukne; pokrývky hlavy; kimoná; tri-
koty (cvičebné úbory). 
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vyu-
čovanie; vzdelávanie; školenia; varietné predstavenia; disko-
téky (služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; služby poskytované prázdninovými tábormi (zába-
va); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športo-
vých súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktic-
ký výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie sympózií; organizovanie plesov; or-
ganizovanie predstavení (manažérske služby); kurzy teles-
ného cvičenia; hudobná tvorba; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; gymnastic-
ký výcvik; športová a kultúrna činnosť; výchova; vydávanie 
textov (okrem reklamných); produkcia filmov (nie reklam-
ných); vydávanie kníh; výchovnozábavné klubové služby; 
služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); online poskyto-
vanie videozáznamov (bez možnosti rozširovania); online 
poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti rozširovania); 
tvorba videozáznamov na podujatiach; posudzovanie fyzic-
kej zdatnosti na pohybové účely. 

(540) Rozhybkosti 
(550) slovná 
(731) Michalko Vladimír, Výstavby 3, 040 11 Košice, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 2398-2021 
(220) 19.9.2021 

 11 (511) 42 
(511) 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; analýzy 
počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zho-
tovovanie kópií počítačových programov; inštalácie počíta-
čového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových pro-
gramov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; po-
skytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); pora-
denstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie 
informácií o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačo-
vých technológií prostredníctvom internetu (cloud compu-
ting); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných 
technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v ob-
lasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti počíta-
čovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti internetovej bez-
pečnosti; kódovanie údajov; vývoj softvéru na softvérové 
publikácie; poskytovanie počítačovej platformy prostred-
níctvom internetu (PaaS). 

(540) SAFELAB 
(550) slovná 
(731) Interbook s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 
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(210) 2400-2021 
(220) 20.9.2021 

 11 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Antény (satelitné a iné); tlačiarne k počítačom; karty pa-

mäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); meniče diskov 
(do počítačov); počítače; pamäte počítačov; monitory (počí-
tačový hardvér); procesory (základné jednotky samočinného 
počítača); počítačový softvér; periférne zariadenia počítačov; 
počítačové klávesnice. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačov; inštalácia, údržba 
a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácia, údrž-
ba a opravy strojov. 
42 - Inštalácia počítačových programov; servis počítačových 
programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; 
počítačové programovanie; prenájom počítačového softvéru; 
poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; návrh počíta-
čových systémov; tvorba softvéru; prenájom počítačov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, čierna 
(731) BENDR, s.r.o., Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany, SK; 

 
 

(210) 2404-2021 
(220) 20.9.2021 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiá-

lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pre-
nájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných tex-
tov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služ-
by; zbieranie údajov do počítačových databáz; prezentácia 
výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; ad-
ministratívne spracovanie obchodných objednávok; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredko-
vateľské služby; poskytovanie obchodných informácií pro-
stredníctvom webových stránok. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, zelená, modrá 
(731) Adrián Hranica, Kotešová 908, 013 61 Kotešová, SK; 
(740) Matúšek Tomáš, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2406-2021 
(220) 21.9.2021 

 11 (511) 29, 30, 35, 43 
(511) 29 - Maslo; údeniny; smotana (mliečne výrobky); syry; 

mlieko; mäso; šunka; jogurt; mliečne výrobky; slanina; klo-
básy, salámy, párky; bravčová masť; hydina (mäso); šľahač-
ka; bravčové mäso; mäsové konzervy; tvaroh; jaternice. 

 
 
 

30 - Sušienky, keksy; perníky, medovníky; chlieb; med; pl-
nené koláče; jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky); sla-
né pečivo; müsli; mrazom sušené cestovinové jedlá. 
35 - Maloobchodné služby s pekárenskými výrobkami. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby. 

(540) Starý Otec 
(550) slovná 
(731) Starý otec, a. s., Závodná 78C, 821 06 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2407-2021 
(220) 21.9.2021 

 11 (511) 35, 36, 37, 41, 43 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-

chodných alebo podnikateľských informácií; reklamné pla-
gátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; 
komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširo-
vanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; spro-
stredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a za-
riadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie 
výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia 
účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení 
podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných mate-
riálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efek-
tívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklam-
ných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); stenografické služby; tele-
vízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aran-
žovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prie-
skum; správa počítačových súborov; odborné obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum 
verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor 
zamestnancov; administratívne služby poskytované pri pre-
miestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpo-
ra predaja pre tretie osoby; sekretárske služby; vypracováva-
nie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre 
neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; služby 
predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; zásielkové 
reklamné služby; administratívna správa hotelov; odborné 
obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; organizovanie veľtrhov; prenájom fotokopíro-
vacích strojov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácii v počí-
tačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného 
času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové 
služby); prenájom predajných automatov; výber zamestnan-
cov pomocou psychologických testov; služby porovnávania 
cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri 
výbere tovarov a služieb; predplatné telekomunikačných 
služieb pre tretie osoby; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov 
a služieb pre tretie osoby; subdodávateľské služby (ob-
chodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklam-
né účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie mód- 
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 nych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných 
filmov; obchodný manažment pre športovcov; marketing; 
telemarketingové služby; maloobchodné služby s farmace-
utickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami  
a so zdravotníckymi potrebami; prenájom predajných stán-
kov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
kontaktných informácií; optimalizácia internetových vy-
hľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodova-
nia na webových stránkach; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; ob-
chodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií 
pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačo-
vých databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníc-
tve; poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom 
webových stránok; Online poskytovanie obchodného prie-
storu pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíja-
nie reklamných nápadov; externé administratívne riadenie 
podnikov; podávanie daňových priznaní; podnikové riade-
nie refundovaných programov pre tretie osoby; prenájom 
bilbordov; písanie životopisov pre tretie osoby; indexova-
nie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; 
správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej 
doprave; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripo-
mínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; písanie textov scenárov na 
reklamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; 
aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; 
obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďova-
nia potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, 
ktorí žiadajú o financovanie; výroba telešopingových pro-
gramov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s ve-
rejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); 
dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora 
predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podu-
jatí; finančné a účtovné audity; veľkoobchodné služby  
s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prí-
pravkami a so zdravotníckymi potrebami; cielený marke-
ting; vonkajšia reklama; maloobchodné služby s umelec-
kými dielami poskytované galériami; administratívna asis-
tencia pri odpovediach na verejné súťaže. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske služby 
(poistno-matematické); prenájom nehnuteľností; sprostred-
kovanie (maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelá-
rie; sprostredkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajú-
ce sa inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie poiste-
nia; colné deklarácie (finančné služby); poisťovníctvo; 
bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľnosti; organizovanie 
dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; kapitálové in-
vestície; finančné záručné služby; zmenárenské služby; 
vydávanie cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúč-
továvanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); úschovné 
služby, úschova v bezpečnostných schránkach; organizo-
vanie peňažných zbierok; pôžičky (finančné úvery); daňo-
vé odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (pois-
ťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); 
finančné riadenie; záložne; správa nehnuteľnosti; správa 
nájomných domov; uzatváranie poistiek proti požiaru; pre-
nájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; zdra-
votné poistenie; poistenie v námornej doprave; bankové 
hypotéky; služby sporiteľni; finančný lízing; finančný lí-
zing (finančný prenájom s možnosťou kúpy); obchodova-
nie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; ubyto-
vacie kancelárie (prenájom bývania); finančné analýzy; 
oceňovanie starožitností; oceňovanie umeleckých diel; 
overovanie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné služ-
by v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb kreditnými 
kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektro-
nický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie  
 

o poistení; oceňovanie šperkov; oceňovanie numizmatic-
kých zbierok; vyberanie nájomného; oceňovanie známok; 
vydávanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové 
záznamy na burze; vydávanie kreditných kariet; prenájom 
kancelárskych priestorov; služby v oblasti vyplácania dô-
chodkov; finančné sponzorstvo; bankové služby priamo  
k zákazníkom (homebanking); likvidácia podnikov (finanč-
né služby); odhadovanie nákladov na opravy (finančné od-
hadovanie); obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; 
finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; finančné ohod-
nocovanie vlny; záložné pôžičky; konzervatívne fondy 
(služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; pora-
denstvo v oblasti splácania dlhov; organizovanie financova-
nia stavebných projektov; poskytovanie finančných informá-
cii prostredníctvom webových stránok; finančné riadenie re-
fundovaných platieb (pre tretie osoby); investovanie do fon-
dov; sprostredkovanie obchodu s akciami a obligáciami; 
poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníc-
tvom členskej karty; finančné záruky; prenájom zdieľa-
ných kancelárskych priestorov; finančné odhady pri odpo-
vediach na verejné súťaže; finančný výskum. 
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prístrojov; in-
štalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie  
a opravy výťahov; asfaltovanie; údržba a opravy motoro-
vých vozidiel; údržba a opravy lietadiel; čistenie interiérov 
budov; bielenie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údržba  
a opravy horákov; prenájom buldozérov; inštalácie, údržba 
a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie  
a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplaš-
ných systémov proti vlámaniu; čalúnnické opravy; údržba 
a opravy trezorov; prenájom stavebných strojov a zariade-
ní; stavba lodí; opravy šatstva; inštalácie a opravy vykuro-
vacích zariadení; opravy obuvi; čistenie komínov; údržba  
a opravy bezpečnostných schránok; inštalácie a opravy 
klimatizačných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); 
podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; opravy odevov; 
údržba, čistenie a opravy kože; inštalácie kuchynských za-
riadení; demolácie budov; antikorózne úpravy; dezinfek-
cia; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stavba a opra-
vy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prená-
jom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; opravy a údržba fil-
mových premietačiek; inštalácie a opravy pecí; údržba, čis-
tenie a opravy kožušín; mazanie vozidiel; čistenie odevov; 
opravy hodín a hodiniek; výstavba tovární; inštalácie a op-
ravy zavlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; umýva-
nie dopravných prostriedkov; pranie bielizne; pranie; inšta-
lácie, údržba a opravy strojov; murárske prace; reštaurova-
nie nábytku; budovanie prístavných hrádzí; žehlenie ode-
vov; výstavba a údržba ropovodov; tapetovanie (papierové 
tapety); tapetovanie; opravy dáždnikov; opravy slnečníkov; 
čalúnenie nábytku; interiérové a exteriérové maľovanie  
a natieranie; hladenie alebo brúsenie pemzou; sadrovanie, 
štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie vozidiel; 
opravy púmp a čerpadiel; budovanie prístavov; protektoro-
vanie pneumatík; inštalácie a opravy chladiacich zariadení; 
žehlenie bielizne; precínovanie (opravy); nitovanie; ošetro-
vanie vozidiel protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba 
a tankovanie); inštalácie a opravy telefónov; údržba vozi-
diel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozi-
diel pri dopravných nehodách; prenájom čistiacich strojov; 
ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybnom hospo-
dárstve, záhradníctve a lesníctve); montovanie lešení; mu-
rovanie, murárske práce; pranie textilných plienok; che-
mické čistenie; stavebné informácie; informácie o opra-
vách; ostrenie a brúsenie nožov; banské dobývanie; po-
vrchové dobývanie; kladenie povrchov komunikácií; šmir-
gľovanie; podmorské opravy; čistenie exteriérov budov; 
vulkanizovanie pneumatik (opravy); vŕtanie studní; vý-
stavba obchodov a obchodných stánkov; inštalácie, údržba 
a opravy počítačového hardvéru; odrušovanie elektrických 
prístrojov a zariadení; opravy opotrebovaných alebo po- 
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škodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poško-
dených strojov; prenájom stavebných žeriavov; prenájom 
zametacích vozidiel; pokrývačské práce; umelé zasnežova-
nie; čistenie ciest; opravy zámok; reštaurovanie umelec-
kých diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; inštalácie 
okien a dverí; údržba bazénov; doplňovanie tonerov; sta-
vebné poradenstvo; tesárske práce; hĺbkové vŕtanie rop-
ných ložísk a ložísk plynu; prenájom odvodňovacích čer-
padiel; požičiavanie práčok; opravy elektrických vedení; 
nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík; ladenie 
hudobných nástrojov; kladenie káblov; sterilizácia lekár-
skych nástrojov; hydraulické štiepenie hornín; regulovanie 
výskytu škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybnom hos-
podárstve, záhradníctve a lesníctve); prenájom umývačiek 
riadu; prenájom sušičiek riadu; inštalácie inžinierskych sie-
tí na stavenisku; elektroinštalačné služby; inštalácie a op-
ravy protipovodňových zariadení; odpratávanie snehu; na-
bíjanie elektromobilov; nabíjanie mobilných telefónov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; drezú-
ra zvierat; prenájom kinematografických prístrojov; služby 
estrádnych umelcov; filmové štúdiá; cirkusové predstavenia; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaži; ko-
rešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova; prenájom 
dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych 
a rekreáciu; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie 
zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických fil-
mov; produkcia filmov (nie reklamných); gymnastický vý-
cvik; požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; požičiava-
nie rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba rozhlaso-
vých a televíznych programov; varietné predstavenia; služby 
orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných ale-
bo iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadel-
ných kulís; zoologické záhrady (služby); poskytovanie špor-
tovísk; pózovanie modelov výtvarným umelcom; služby po-
jazdných knižníc; služby kasín (hazardné hry); výchovnozá-
bavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzde-
lávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); in-
formácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; hazardné hry (herne); poskyto-
vanie golfových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zá-
bava); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinema-
tografických filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizo-
vanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večier-
kov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, 
výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie informá-
cií o možnostiach rekreácie; požičiavanie potápačského vý-
stroja; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); prenájom štadiónov; prenájom videorekordé-
rov; požičiavanie videopások; organizovanie a vedenie se-
minárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie  
a vedenie sympózií; meranie času na športových poduja-
tiach; internátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); organizovanie súťaži krásy; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; 
náboženská výchova; organizovanie lotérii; organizovanie 
plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); her-
ne s hracími automatmi (služby); požičiavanie audioprístro-
jov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál  
a televíznych štúdií; prenájom tenisových kurtov; požičiava-
nie videokamier; písanie textov scenárov nie na reklamné 
účely; strihanie videopások; Online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); titulkovanie; Online poskytovanie počítačo-
vých hier (z počítačových sietí); karaoke služby; hudobné 
skladateľské služby; nočné kluby (zábava); Online poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
fotografické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľ- 
 

be povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske 
služby; prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; 
nahrávanie videopások; fotografovanie na mikrofilm; služby 
agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písa-
nie textov; organizovanie a vedenie koncertov; kaligrafické 
služby; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); organi-
zovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie 
(školenie); prenájom športových plôch; služby diskdžokejov; 
tlmočenie; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy 
telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; 
prenájom vybavenia herní; školské služby (vzdelávanie); 
Online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopíro-
vania); Online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; skladanie piesní; 
písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); turistické 
prehliadky so sprievodcom; vyučovanie pomocou simuláto-
rov; poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom 
služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťa-
hovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb 
na prenos videí (na požiadanie); vyučovanie japonského ča-
jového obradu sado; vyučovanie bojového umenia aikido; 
prenájom umeleckých diel; prenájom interiérových akvárií; 
odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; 
tvorba videozáznamov na podujatiach. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); domovy 
dôchodcov; kaviarne; samoobslužné jedálne; prenájom pre-
chodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hote-
lierske služby; detské jasle; reštauračné (stravovacie) služby; 
rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania 
v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie 
(snackbary); ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); prená-
jom prenosných stavieb; rezervácie prechodného ubytova-
nia; motely (služby); prenájom prednáškových sál; prená-
jom automatov na pitnú vodu; recepčné služby pre dočasné 
ubytovanie (správa príchodov a odchodov); reštaurácie  
s japonskou kuchyňou (washoku); reštaurácie s japonskou 
kuchyňou (udon a soba). 
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 11 (511) 35, 36, 37, 41, 43 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie 

obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné 
plagátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; 
rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; 
sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov 
a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavo-
vanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity 
(revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení ob-
chodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri 
riadení podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchod-
ných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie re-
klamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; od-
borné posudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum tr-
hu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri 
organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných 
textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo pod-
nikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); stenografické služby; televízna reklama; prepisova-
nie správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; re- 
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 klamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné úče-
ly a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počí-
tačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; or-
ganizovanie obchodných alebo reklamných výstav; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej 
mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamest-
nancov; administratívne služby poskytované pri premies-
tňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja pre tretie osoby; sekretárske služby; vypracováva-
nie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre 
neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; služby 
predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; zásielkové 
reklamné služby; administratívna správa hotelov; odborné 
obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; organizovanie veľtrhov; prenájom foto-
kopírovacích strojov; Online reklama na počítačovej ko-
munikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (ná-
kup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie in-
formácii v počítačových súboroch pre tretie osoby; prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad 
tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automa-
tov; výber zamestnancov pomocou psychologických tes-
tov; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov  
v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné in-
formácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a slu-
žieb; predplatné telekomunikačných služieb pre tretie oso-
by; administratívne spracovanie obchodných objednávok; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie oso-
by; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; 
písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická 
úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzo-
rov; organizovanie módnych prehliadok na podporu preda-
ja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre 
športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloob-
chodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hy-
gienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; 
prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimali-
zácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; op-
timalizácia obchodovania na webových stránkach; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredko-
vateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej 
činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných infor-
mácii prostredníctvom webových stránok; Online poskyto-
vanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov to-
varov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; externé 
administratívne riadenie podnikov; podávanie daňových 
priznaní; podnikové riadenie refundovaných programov 
pre tretie osoby; prenájom bilbordov; písanie životopisov 
pre tretie osoby; indexovanie webových stránok na ob-
chodné alebo reklamné účely; správa programov pre pravi-
delných cestujúcich v leteckej doprave; plánovanie stretnu-
tí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske 
práce); správa spotrebiteľských vernostných programov; 
písanie textov scenárov na reklamné účely; záznamy pí-
somnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba in-
formácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácií 
na obchodné alebo reklamné účely; obchodné sprostredko-
vateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súk-
romných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o finan-
covanie; výroba telešopingových programov; poradenstvo 
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo 
v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja tovarov a služieb 
sponzorovaním športových podujatí; finančné a účtovné  
 

 audity; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverole-
kárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi 
potrebami; cielený marketing; vonkajšia reklama; maloob-
chodné služby s umeleckými dielami poskytované galé-
riami; administratívna asistencia pri odpovediach na verej-
né súťaže. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske služby 
(poistno-matematické); prenájom nehnuteľností; sprostred-
kovanie (maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelá-
rie; sprostredkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajú-
ce sa inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie poiste-
nia; colné deklarácie (finančné služby); poisťovníctvo; 
bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľnosti; organizovanie 
dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; kapitálové in-
vestície; finančné záručné služby; zmenárenské služby; 
vydávanie cestovných šekov; klíring (bezhotovostné zúč-
továvanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); úschovné 
služby, úschova v bezpečnostných schránkach; organizo-
vanie peňažných zbierok; pôžičky (finančné úvery); daňo-
vé odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (pois-
ťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); 
finančné riadenie; záložne; správa nehnuteľnosti; správa 
nájomných domov; uzatváranie poistiek proti požiaru; pre-
nájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; zdra-
votné poistenie; poistenie v námornej doprave; bankové 
hypotéky; služby sporiteľni; finančný lízing; finančný lí-
zing (finančný prenájom s možnosťou kúpy); obchodova-
nie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; ubyto-
vacie kancelárie (prenájom bývania); finančné analýzy; 
oceňovanie starožitností; oceňovanie umeleckých diel; ove-
rovanie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné služby  
v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb kreditnými 
kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektro-
nický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie  
o poistení; oceňovanie šperkov; oceňovanie numizmatic-
kých zbierok; vyberanie nájomného; oceňovanie známok; 
vydávanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové 
záznamy na burze; vydávanie kreditných kariet; prenájom 
kancelárskych priestorov; služby v oblasti vyplácania dô-
chodkov; finančné sponzorstvo; bankové služby priamo  
k zákazníkom (homebanking); likvidácia podnikov (finan-
čné služby); odhadovanie nákladov na opravy (finančné od-
hadovanie); obchodovanie na burze s uhlíkovými emisia-
mi; finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; finančné 
ohodnocovanie vlny; záložné pôžičky; konzervatívne fon-
dy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; 
poradenstvo v oblasti splácania dlhov; organizovanie finan-
covania stavebných projektov; poskytovanie finančných 
informácii prostredníctvom webových stránok; finančné 
riadenie refundovaných platieb (pre tretie osoby); investo-
vanie do fondov; sprostredkovanie obchodu s akciami  
a obligáciami; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach 
prostredníctvom členskej karty; finančné záruky; prenájom 
zdieľaných kancelárskych priestorov; finančné odhady pri 
odpovediach na verejné súťaže; finančný výskum. 
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prístrojov; in-
štalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie  
a opravy výťahov; asfaltovanie; údržba a opravy motoro-
vých vozidiel; údržba a opravy lietadiel; čistenie interiérov 
budov; bielenie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údržba  
a opravy horákov; prenájom buldozérov; inštalácie, údržba 
a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie  
a opravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplaš-
ných systémov proti vlámaniu; čalúnnické opravy; údržba 
a opravy trezorov; prenájom stavebných strojov a zariade-
ní; stavba lodí; opravy šatstva; inštalácie a opravy vykuro-
vacích zariadení; opravy obuvi; čistenie komínov; údržba  
a opravy bezpečnostných schránok; inštalácie a opravy 
klimatizačných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); 
podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; opravy odevov;  
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údržba, čistenie a opravy kože; inštalácie kuchynských za-
riadení; demolácie budov; antikorózne úpravy; dezinfek-
cia; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; stavba a opra-
vy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); prená-
jom bagrov a rýpadiel; čistenie okien; opravy a údržba fil-
mových premietačiek; inštalácie a opravy pecí; údržba, čis-
tenie a opravy kožušín; mazanie vozidiel; čistenie odevov; 
opravy hodín a hodiniek; výstavba tovární; inštalácie  
a opravy zavlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; 
umývanie dopravných prostriedkov; pranie bielizne; pra-
nie; inštalácie, údržba a opravy strojov; murárske prace; 
reštaurovanie nábytku; budovanie prístavných hrádzí; žeh-
lenie odevov; výstavba a údržba ropovodov; tapetovanie 
(papierové tapety); tapetovanie; opravy dáždnikov; opravy 
slnečníkov; čalúnenie nábytku; interiérové a exteriérové 
maľovanie a natieranie; hladenie alebo brúsenie pemzou; 
sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; leš-
tenie vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; budovanie prísta-
vov; protektorovanie pneumatík; inštalácie a opravy chla-
diacich zariadení; žehlenie bielizne; precínovanie (opravy); 
nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; 
autoservisy (údržba a tankovanie); inštalácie a opravy tele-
fónov; údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vo-
zidiel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prenájom 
čistiacich strojov; ničenie škodcov (nie v poľnohospodár-
stve, rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); mon-
tovanie lešení; murovanie, murárske práce; pranie textil-
ných plienok; chemické čistenie; stavebné informácie; in-
formácie o opravách; ostrenie a brúsenie nožov; banské 
dobývanie; povrchové dobývanie; kladenie povrchov ko-
munikácií; šmirgľovanie; podmorské opravy; čistenie exte-
riérov budov; vulkanizovanie pneumatik (opravy); vŕtanie 
studní; výstavba obchodov a obchodných stánkov; inštalá-
cie, údržba a opravy počítačového hardvéru; odrušovanie 
elektrických prístrojov a zariadení; opravy opotrebovaných 
alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo 
poškodených strojov; prenájom stavebných žeriavov; pre-
nájom zametacích vozidiel; pokrývačské práce; umelé zas-
nežovanie; čistenie ciest; opravy zámok; reštaurovanie 
umeleckých diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; in-
štalácie okien a dverí; údržba bazénov; doplňovanie tone-
rov; stavebné poradenstvo; tesárske práce; hĺbkové vŕtanie 
ropných ložísk a ložísk plynu; prenájom odvodňovacích 
čerpadiel; požičiavanie práčok; opravy elektrických vede-
ní; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík; la-
denie hudobných nástrojov; kladenie káblov; sterilizácia 
lekárskych nástrojov; hydraulické štiepenie hornín; regulo-
vanie výskytu škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybnom 
hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); prenájom umýva-
čiek riadu; prenájom sušičiek riadu; inštalácie inžinier-
skych sietí na stavenisku; elektroinštalačné služby; inštalá-
cie a opravy protipovodňových zariadení; odpratávanie 
snehu; nabíjanie elektromobilov; nabíjanie mobilných tele-
fónov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; drezú-
ra zvierat; prenájom kinematografických prístrojov; služby 
estrádnych umelcov; filmové štúdiá; cirkusové predstavenia; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaži; ko-
rešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova; prenájom 
dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych 
a rekreáciu; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie 
zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických fil-
mov; produkcia filmov (nie reklamných); gymnastický vý-
cvik; požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; požičiava-
nie rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba rozhlaso-
vých a televíznych programov; varietné predstavenia; služby 
orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných ale-
bo iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadel-
ných kulís; zoologické záhrady (služby); poskytovanie špor-
tovísk; pózovanie modelov výtvarným umelcom; služby po- 
 

jazdných knižníc; služby kasín (hazardné hry); výchovnozá-
bavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzde-
lávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); in-
formácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; hazardné hry (herne); poskyto-
vanie golfových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zá-
bava); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinema-
tografických filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizo-
vanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večier-
kov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, 
výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie informá-
cií o možnostiach rekreácie; požičiavanie potápačského vý-
stroja; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); prenájom štadiónov; prenájom videorekordé-
rov; požičiavanie videopások; organizovanie a vedenie se-
minárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie  
a vedenie sympózií; meranie času na športových poduja-
tiach; internátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); organizovanie súťaži krásy; rezervácie vstu-
peniek na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; 
náboženská výchova; organizovanie lotérii; organizovanie 
plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); her-
ne s hracími automatmi (služby); požičiavanie audioprístro-
jov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál  
a televíznych štúdií; prenájom tenisových kurtov; požičiava-
nie videokamier; písanie textov scenárov nie na reklamné 
účely; strihanie videopások; online vydávanie elektronic-
kých kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie počítačo-
vých hier (z počítačových sietí); karaoke služby; hudobné 
skladateľské služby; nočné kluby (zábava); online poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
fotografické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľ-
be povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske 
služby; prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; 
nahrávanie videopások; fotografovanie na mikrofilm; služby 
agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písa-
nie textov; organizovanie a vedenie koncertov; kaligrafické 
služby; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); organi-
zovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie 
(školenie); prenájom športových plôch; služby diskdžokejov; 
tlmočenie; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy 
telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; 
prenájom vybavenia herní; školské služby (vzdelávanie); 
Online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopíro-
vania); Online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; skladanie piesní; 
písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); turistické 
prehliadky so sprievodcom; vyučovanie pomocou simuláto-
rov; poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom 
služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťa-
hovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb 
na prenos videí (na požiadanie); vyučovanie japonského ča-
jového obradu sado; vyučovanie bojového umenia aikido; 
prenájom umeleckých diel; prenájom interiérových akvárií; 
odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; 
tvorba videozáznamov na podujatiach. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); domovy 
dôchodcov; kaviarne; samoobslužné jedálne; prenájom pre-
chodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hote-
lierske služby; detské jasle; reštauračné (stravovacie) služ-
by; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubyto-
vania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; rýchle občer-
stvenie (snackbary); ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); 
prenájom prenosných stavieb; rezervácie prechodného 
ubytovania; motely (služby); prenájom prednáškových sál;  
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prenájom automatov na pitnú vodu; recepčné služby pre 
dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); reš-
taurácie s japonskou kuchyňou (washoku); reštaurácie s ja-
ponskou kuchyňou (udon a soba). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(731) Lucron Group, a. s., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2409-2021 
(220) 21.9.2021 

 11 (511) 29, 30, 35, 43 
(511) 29 - Maslo; údeniny; smotana (mliečne výrobky); syry; 

mlieko; mäso; šunka; jogurt; mliečne výrobky; slanina; klo-
básy, salámy, párky; bravčová masť; hydina (mäso); šľahač-
ka; bravčové mäso; mäsové konzervy; tvaroh; jaternice. 
30 - Sušienky, keksy; perníky, medovníky; chlieb; med; pl-
nené koláče; jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky); 
slané pečivo; müsli; mrazom sušené cestovinové jedlá. 
35 - Maloobchodné služby s pekárenskými výrobkami. 
43 - Reštauračné (stravovacie) služby. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) hnedá 
(731) Starý otec, a. s., Závodná 78C, 821 06 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2410-2021 
(220) 21.9.2021 

 11 (511) 35, 36, 37, 41, 43 
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-

chodných alebo podnikateľských informácií; reklamné pla-
gátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; 
komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširo-
vanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; spro-
stredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a za-
riadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie 
výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia 
účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení 
podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširova-
nie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo 
priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných mate-
riálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efek-
tívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady;  
 

 obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklam-
ných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); stenografické služby; tele-
vízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aran-
žovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prie-
skum; správa počítačových súborov; odborné obchodné ale-
bo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných 
výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum 
verejnej mienky; príprava miezd a výplatných listín; nábor 
zamestnancov; administratívne služby poskytované pri pre-
miestňovaní podnikov; prenájom reklamných plôch; podpo-
ra predaja pre tretie osoby; sekretárske služby; vypracováva-
nie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre 
neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; služby 
predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; zásielkové 
reklamné služby; administratívna správa hotelov; odborné 
obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; organizovanie veľtrhov; prenájom fotokopíro-
vacích strojov; Online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov  
a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácii v počí-
tačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného 
času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové 
služby); prenájom predajných automatov; výber zamestnan-
cov pomocou psychologických testov; služby porovnávania 
cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri 
výbere tovarov a služieb; predplatné telekomunikačných 
služieb pre tretie osoby; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov  
a služieb pre tretie osoby; subdodávateľské služby (obchod-
né služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavo-
vanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehlia-
dok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; obchod-
ný manažment pre športovcov; marketing; telemarketingové 
služby; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverole-
kárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi 
potrebami; prenájom predajných stánkov; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; 
optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu pre-
daja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné spro-
stredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskyto-
vateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie 
obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej čin-
nosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácii 
prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie ob-
chodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a slu-
žieb; rozvíjanie reklamných nápadov; externé administratív-
ne riadenie podnikov; podávanie daňových priznaní; podni-
kové riadenie refundovaných programov pre tretie osoby; 
prenájom bilbordov; písanie životopisov pre tretie osoby; in-
dexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné 
účely; správa programov pre pravidelných cestujúcich v le-
teckej doprave; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pri-
pomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľ-
ských vernostných programov; písanie textov scenárov na 
reklamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; 
aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; 
obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania 
potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí 
žiadajú o financovanie; výroba telešopingových programov;  
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 poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); 
poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); dohodovanie 
obchodných zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja tovarov 
a služieb sponzorovaním športových podujatí; finančné a úč-
tovné audity; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravot-
níckymi potrebami; cielený marketing; vonkajšia reklama; 
maloobchodné služby s umeleckými dielami poskytované 
galériami; administratívna asistencia pri odpovediach na ve-
rejné súťaže. 
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske služby 
(poistno-matematické); prenájom nehnuteľností; sprostred-
kovanie (maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa 
inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie poistenia; colné 
deklarácie (finančné služby); poisťovníctvo; bankovníctvo; 
oceňovanie nehnuteľnosti; organizovanie dobročinných zbie-
rok; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné zá-
ručné služby; zmenárenské služby; vydávanie cestovných 
šekov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných po-
hľadávok a záväzkov); úschovné služby, úschova v bezpeč-
nostných schránkach; organizovanie peňažných zbierok; pô-
žičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnu-
teľnosti); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); 
financovanie (služby); finančné riadenie; záložne; správa 
nehnuteľnosti; správa nájomných domov; uzatváranie pois-
tiek proti požiaru; prenájom bytov; prenájom poľnohospo-
dárskych fariem; zdravotné poistenie; poistenie v námornej 
doprave; bankové hypotéky; služby sporiteľni; finančný lí-
zing; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kú-
py); obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné po-
istenie; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); finančné 
analýzy; oceňovanie starožitností; oceňovanie umeleckých 
diel; overovanie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné 
služby v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb kredit-
nými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elek-
tronický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie  
o poistení; oceňovanie šperkov; oceňovanie numizmatických 
zbierok; vyberanie nájomného; oceňovanie známok; vydá-
vanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy 
na burze; vydávanie kreditných kariet; prenájom kancelár-
skych priestorov; služby v oblasti vyplácania dôchodkov; fi-
nančné sponzorstvo; bankové služby priamo k zákazníkom 
(homebanking); likvidácia podnikov (finančné služby); od-
hadovanie nákladov na opravy (finančné odhadovanie); ob-
chodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; finančné ohod-
nocovanie nezoťatého dreva; finančné ohodnocovanie vlny; 
záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); sprostredko-
vanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti 
splácania dlhov; organizovanie financovania stavebných 
projektov; poskytovanie finančných informácii prostredníc-
tvom webových stránok; finančné riadenie refundovaných 
platieb (pre tretie osoby); investovanie do fondov; sprostred-
kovanie obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie 
zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej 
karty; finančné záruky; prenájom zdieľaných kancelárskych 
priestorov; finančné odhady pri odpovediach na verejné sú-
ťaže; finančný výskum. 
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prístrojov; in-
štalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie  
a opravy výťahov; asfaltovanie; údržba a opravy motoro-
vých vozidiel; údržba a opravy lietadiel; čistenie interiérov 
budov; bielenie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údržba  
a opravy horákov; prenájom buldozérov; inštalácie, údržba  
a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a op-
ravy požiarnych hlásičov; inštalácie a opravy poplašných 
systémov proti vlámaniu; čalúnnické opravy; údržba a opra-
vy trezorov; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavba 
lodí; opravy šatstva; inštalácie a opravy vykurovacích zaria-
dení; opravy obuvi; čistenie komínov; údržba a opravy bez- 
 

pečnostných schránok; inštalácie a opravy klimatizačných 
zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); podmorské stavi-
teľstvo; stavebný dozor; opravy odevov; údržba, čistenie  
a opravy kože; inštalácie kuchynských zariadení; demolácie 
budov; antikorózne úpravy; dezinfekcia; maľovanie a opravy 
reklamných tabúľ; stavba a opravy skladov; izolovanie proti 
vlhkosti (stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; čistenie 
okien; opravy a údržba filmových premietačiek; inštalácie  
a opravy pecí; údržba, čistenie a opravy kožušín; mazanie 
vozidiel; čistenie odevov; opravy hodín a hodiniek; výstavba 
tovární; inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení; izolo-
vanie stavieb; umývanie dopravných prostriedkov; pranie 
bielizne; pranie; inštalácie, údržba a opravy strojov; murár-
ske prace; reštaurovanie nábytku; budovanie prístavných 
hrádzí; žehlenie odevov; výstavba a údržba ropovodov; tape-
tovanie (papierové tapety); tapetovanie; opravy dáždnikov; 
opravy slnečníkov; čalúnenie nábytku; interiérové a exterié-
rové maľovanie a natieranie; hladenie alebo brúsenie pem-
zou; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; 
leštenie vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; budovanie prí-
stavov; protektorovanie pneumatík; inštalácie a opravy chla-
diacich zariadení; žehlenie bielizne; precínovanie (opravy); 
nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; au-
toservisy (údržba a tankovanie); inštalácie a opravy telefó-
nov; údržba vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozi-
diel; opravy vozidiel pri dopravných nehodách; prenájom 
čistiacich strojov; ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve, 
rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); montovanie 
lešení; murovanie, murárske práce; pranie textilných plie-
nok; chemické čistenie; stavebné informácie; informácie  
o opravách; ostrenie a brúsenie nožov; banské dobývanie; 
povrchové dobývanie; kladenie povrchov komunikácií; šmir-
gľovanie; podmorské opravy; čistenie exteriérov budov; 
vulkanizovanie pneumatik (opravy); vŕtanie studní; výstavba 
obchodov a obchodných stánkov; inštalácie, údržba a opravy 
počítačového hardvéru; odrušovanie elektrických prístrojov 
a zariadení; opravy opotrebovaných alebo poškodených mo-
torov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; 
prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozi-
diel; pokrývačské práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; 
opravy zámok; reštaurovanie umeleckých diel; reštaurovanie 
hudobných nástrojov; inštalácie okien a dverí; údržba bazé-
nov; doplňovanie tonerov; stavebné poradenstvo; tesárske 
práce; hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; prená-
jom odvodňovacích čerpadiel; požičiavanie práčok; opravy 
elektrických vedení; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie 
pneumatík; ladenie hudobných nástrojov; kladenie káblov; 
sterilizácia lekárskych nástrojov; hydraulické štiepenie hor-
nín; regulovanie výskytu škodcov (nie v poľnohospodárstve, 
rybnom hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); prenájom 
umývačiek riadu; prenájom sušičiek riadu; inštalácie inži-
nierskych sietí na stavenisku; elektroinštalačné služby; inšta-
lácie a opravy protipovodňových zariadení; odpratávanie 
snehu; nabíjanie elektromobilov; nabíjanie mobilných tele-
fónov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; drezú-
ra zvierat; prenájom kinematografických prístrojov; služby 
estrádnych umelcov; filmové štúdiá; cirkusové predstavenia; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaži; ko-
rešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova; prenájom 
dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na oddych 
a rekreáciu; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie 
zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických fil-
mov; produkcia filmov (nie reklamných); gymnastický vý-
cvik; požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; požičiava-
nie rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba rozhlaso-
vých a televíznych programov; varietné predstavenia; služby 
orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných ale-
bo iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadel-
ných kulís; zoologické záhrady (služby); poskytovanie špor- 
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tovísk; pózovanie modelov výtvarným umelcom; služby po-
jazdných knižníc; služby kasín (hazardné hry); výchovnozá-
bavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; or-
ganizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzde-
lávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); in-
formácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; hazardné hry (herne); poskyto-
vanie golfových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zá-
bava); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinema-
tografických filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizo-
vanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večier-
kov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, 
výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); poskytovanie informá-
cií o možnostiach rekreácie; požičiavanie potápačského vý-
stroja; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); prenájom štadiónov; prenájom videorekordé-
rov; požičiavanie videopások; organizovanie a vedenie se-
minárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie a ve-
denie sympózií; meranie času na športových podujatiach; in-
ternátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); organizovanie súťaži krásy; rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; nábo-
ženská výchova; organizovanie lotérii; organizovanie ple-
sov; organizovanie predstavení (manažérske služby); herne  
s hracími automatmi (služby); požičiavanie audioprístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a tele-
víznych štúdií; prenájom tenisových kurtov; požičiavanie vi-
deokamier; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; 
strihanie videopások; Online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); titulkovanie; Online poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); karaoke služby; hudobné skladateľské 
služby; nočné kluby (zábava); Online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické 
reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania 
(v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby; pre-
kladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; nahrávanie 
videopások; fotografovanie na mikrofilm; služby agentúr 
ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; písanie tex-
tov; organizovanie a vedenie koncertov; kaligrafické služby; 
zalamovanie textov (nie na reklamné účely); organizovanie 
módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (škole-
nie); prenájom športových plôch; služby diskdžokejov; tl-
močenie; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy 
telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; 
prenájom vybavenia herní; školské služby (vzdelávanie); 
Online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopíro-
vania); Online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a ve-
denie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; skladanie piesní; 
písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); turistické 
prehliadky so sprievodcom; vyučovanie pomocou simuláto-
rov; poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom 
služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťa-
hovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb 
na prenos videí (na požiadanie); vyučovanie japonského ča-
jového obradu sado; vyučovanie bojového umenia aikido; 
prenájom umeleckých diel; prenájom interiérových akvárií; 
odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; 
tvorba videozáznamov na podujatiach. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); domovy 
dôchodcov; kaviarne; samoobslužné jedálne; prenájom pre-
chodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hote-
lierske služby; detské jasle; reštauračné (stravovacie) služby; 
rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania 
v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie 
(snackbary); ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); prená- 
 

jom prenosných stavieb; rezervácie prechodného ubytova-
nia; motely (služby); prenájom prednáškových sál; prenájom 
automatov na pitnú vodu; recepčné služby pre dočasné uby-
tovanie (správa príchodov a odchodov); reštaurácie s japon-
skou kuchyňou (washoku); reštaurácie s japonskou kuchy-
ňou (udon a soba). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Lucron Group, a. s., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2411-2021 
(220) 21.9.2021 

 11 (511) 5, 10 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; obväzový materiál; náplasti, 

transdermálne náplasti; impregnované liečivé vložky; hygie-
nické vložky a tampóny; lepiace obväzy; ovínadlá; obväzový 
materiál vo forme uvoľňujúcich náplastí, vložiek a zábalov 
aktivovaných svetlom alebo infračerveným žiarením na te-
rapeutické účely; obväzový materiál vo forme zábalov, vlo-
žiek a náplastí obsahujúcich biominerály odrážajúce energiu 
na bolestivé miesto; výživové doplnky; potravinové doplnky 
na lekárske použitie; krémy, spreje, séra, roztoky a pleťové 
vody na lekárske použitie na predchádzanie alebo zmierne-
nie bolesti. 
10 - Lekárske zariadenia, prístroje a nástroje; podporné le-
piace bandáže; elastické obväzy; vyhrievané podložky (van-
kúše) na lekárske použitie (na úľavu od bolesti); podbruško-
vé vatované ochranné vložky; lekárske prístroje obsahujúce 
uvoľňujúce náplasti, vložky a zábaly aktivované svetlom 
alebo infračerveným žiarením na terapeutické účely; lekár-
ske biominerálne prístroje obsahujúce zábaly, vložky a náp-
lasti odrážajúce energiu na bolestivé miesto; lekárske prístro-
je na meranie, predchádzanie a zmiernenie bolesti; počíta-
čom riadené tréningové prístroje na terapeutické účely na 
úľavu od bolesti; elektronické stimulačné prístroje na úľavu 
od bolesti na fyzioterapeutické použitie; rehabilitačné a fyzi-
oterapeutické prístroje na lekárske použitie; tréningové prí-
stroje a zariadenia na liečebné rehabilitačné použitie; fy-
zioterapeutické zariadenia. 

(540) Ibalflex 
(550) slovná 
(731) Opella Healthcare Group SAS, 82 avenue Raspail, 942 50 

Gentilly, FR; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava a.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2413-2021 
(220) 21.9.2021 

 11 (511) 24 
(511) 24 - Textilné materiály; textílie; bytový textil. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Šípoš Peter, Železničiarska 111/16, 924 01 Galanta, SK; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. Peter Wolf, s.r.o., Galanta, 

SK; 
 
 
 



139 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 19/2021 – SK  dátum vydania:  13.10.2021 
 

(210) 2416-2021 
(220) 21.9.2021 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Maloobchodné služby s papiernickým tovarom, s čistia-

cimi prípravkami; prieskum trhu; obchodné odhady; subdo-
dávateľské služby (obchodné služby); obchodné sprostred-
kovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá 
(731) Cibula Igor, Plánočkova 49, 962 37 Kováčová, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 2417-2021 
(220) 21.9.2021 

 11 (511) 35, 39, 41 
(511) 35 - Marketing; reklama; prieskum trhu; marketingový prie-

skum; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie 
reklamných textov; vonkajšia reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií  
v počítačových súboroch pre tretie osoby; online poskytova-
nie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov 
a služieb; rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup 
tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja pre tre-
tie osoby; podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom 
elektronických médií; inzertné služby; kancelárie zaoberajú-
ce sa dovozom a vývozom tovarov; rozširovanie reklamných 
oznamov; subdodávateľské služby (obchodné služby). 
39 - Prenájom automobilov; zdieľanie automobilov; auto-
mobilová doprava; osobná doprava; služby vodičov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vydávanie textov (okrem re-
klamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; individuálne 
vyučovanie; vyučovanie pomocou simulátorov; praktický 
výcvik (ukážky); online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); organizovanie vedomost-
ných alebo zábavných súťaží; poskytovanie zariadení na od-
dych a rekreáciu; vydávanie kníh; poskytovanie športovísk; 
výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie 
o výchove a vzdelávaní; organizovanie športových súťaží; 
organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elek-
tronických kníh a časopisov; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, ružová, čierna 
(731) JUNI.OR. s. r. o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra , SK; 

 
 
 
 
 
 

(210) 2420-2021 
(220) 21.9.2021 

 11 (511) 35, 37 
(511) 35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchod-

ná administratíva; reklama; marketing; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských informácií; účtovníctvo; poradenstvo pri organi-
zovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení 
podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské poraden-
stvo; subdodávateľské služby (obchodné služby). 
37 - Čistenie interiérov budov; čalúnnické opravy; opravy 
odevov; údržba, čistenie a opravy kože; čistenie okien; údrž-
ba, čistenie a opravy kožušín; čistenie odevov; umývanie 
dopravných prostriedkov; pranie; prenájom čistiacich stro-
jov; chemické čistenie; čistenie exteriérov budov; upratova-
cie služby pre domácnosti. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna, biela, žltá 
(731) Slovtep s. r. o., Rustaveliho 4D, 831 06 Bratislava, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 

 
 

(210) 2424-2021 
(220) 22.9.2021 

 11 (511) 30, 32, 33, 39, 43 
(511) 30 - Cestoviny; sladké žemle; zákusky, koláče; prípravky  

z obilnín; cukrárske výrobky; chlieb; sendviče; pečivo (rož-
ky); pečivo s mäsovou náplňou; obilninové chuťovky. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 
39 - Dovoz, doprava; doručovacie služby (správy alebo tovar). 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné 
(stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle ob-
čerstvenie (snackbary); bary (služby); informácie a pora-
denstvo pri príprave jedál. 

(540) COOL HOUSE 
(550) slovná 
(731) Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o., Pri hrádzi 33, 931 01 Ša-

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

 
 

(210) 2425-2021 
(220) 22.9.2021 

 11 (511) 30, 32, 33, 39, 43 
(511) 30 - Cestoviny; sladké žemle; zákusky, koláče; prípravky  

z obilnín; cukrárske výrobky; chlieb; sendviče; pečivo (rož-
ky); pečivo s mäsovou náplňou; obilninové chuťovky. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 
39 - Dovoz, doprava; doručovacie služby (správy alebo tovar). 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné 
(stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle ob-
čerstvenie (snackbary); bary (služby); informácie a poraden-
stvo pri príprave jedál. 
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(540) 

  
(550) obrazová 
(591) oranžová, žltá, biela 
(731) Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o., Pri hrádzi 33, 931 01 Ša-

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

 
 

(210) 2426-2021 
(220) 22.9.2021 

 11 (511) 30, 32, 33, 39, 43 
(511) 30 - Cestoviny; sladké žemle; zákusky, koláče; prípravky  

z obilnín; cukrárske výrobky; chlieb; sendviče; pečivo (rož-
ky); pečivo s mäsovou náplňou; obilninové chuťovky. 
32 - Pivo; nealkoholické nápoje. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 
39 - Dovoz, doprava; doručovacie služby (správy alebo tovar). 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné 
(stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle ob-
čerstvenie (snackbary); bary (služby); informácie a pora-
denstvo pri príprave jedál. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Čierna, oranžová. 
(731) Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o., Pri hrádzi 33, 931 01 Ša-

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

 
 

(210) 2443-2021 
(220) 24.9.2021 

 11 (511) 29, 30, 43 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; mlieko, 

syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; vajcia; údeniny; 
smotana (mliečne výrobky); syry; mlieko; kefír (mliečny ná-
poj); kumys (mliečny nápoj); mliečne nápoje (s vysokým 
obsahom mlieka); mliečne výrobky; sušené vajcia; klobásy, 
salámy, párky; solené potraviny; konzervované mäso; kyslé 
mlieko; sušené mlieko; mrazom sušené mäso; náhradky 
mlieka; črevá na klobásy (prírodné alebo umelé); čerstvé prí-
rodné syry (quark); čerstvé prírodné syry (cottage); kys-
lomliečne nápoje. 
30 - Chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; smotanové zmrz-
liny, šerbety a ostatné zmrzliny; smotanové zmrzliny; prísa-
dy do zmrzlín (spojivá); zmrzliny; prášky na výrobu zmrzlín; 
jogurty mrazené (mrazené potraviny). 
43 - Stravovacie služby; reštauračné (stravovacie) služby. 
 
 
 

(540) Bukovina 
(550) slovná 
(731) AGRONOVA Liptov, s.r.o., Liptovská Sielnica 176, 032 23 

Liptovská Sielnica, SK; 
(740) HKV Law Firm s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2445-2021 
(220) 24.9.2021 

 11 (511) 30, 31, 32 
(511) 30 - Káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); kávové 

príchute; cigória (kávová náhradka); kávové náhradky; 
mliečne kávové nápoje; kávové nápoje. 
31 - Čakankové hľuzy; čakanka. 
32 - Nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické príprav-
ky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nealkoholických 
nápojov. 

(540) Čakám ťa 
(550) slovná 
(731) CELFIA s.r.o., Tománkova 6, 841 05 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2447-2021 
(220) 24.9.2021 

 11 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); ria-

diaci softvér (nahraté počítačové programy); technologický 
softvér (nahraté počítačové programy); interaktívny softvér 
geografického znázornenia dopravnej infraštruktúry (na-
hraté počítačové programy). 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; malo-
obchodné služby s počítačovým softvérom; veľkoobchod-
né služby s počítačovým softvérom. 
42 - Tvorba počítačového softvéru; počítačové programo-
vanie; tvorba počítačového softvéru na hromadné spraco-
vanie údajov; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru  
v oblasti logistiky; požičiavanie počítačového softvéru; na-
vrhovanie a vývoj počítačového softvéru v oblasti technic-
kých vied; aktualizovanie počítačového softvéru v oblasti 
technických vied; výskum počítačového softvéru v oblasti 
technických vied; prevod (konverzia) počítačových pro-
gramov alebo údajov (nie fyzický). 

(540) EDD 
(550) slovná 
(731) OLTIS Slovakia s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, 

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

SK; 
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111)
 
  680-2020 256189 
1268-2020 256187 
1614-2020 256190 
2042-2020 256191 
    94-2021 256192 
  249-2021 256193 
  389-2021 256194 
  395-2021 256195 
  595-2021 256196 
  599-2021 256197 
  628-2021 256198 
  705-2021 256199 
  758-2021 256200 
  968-2021 256201 
1018-2021 256202 
1020-2021 256203 
1025-2021 256204 
1026-2021 256205 
1045-2021 256206 
1046-2021 256207 
1087-2021 256208 
1088-2021 256209 
1089-2021 256210 
1097-2021 256211 
1098-2021 256212 
1099-2021 256213 
1103-2021 256214 
1104-2021 256215 
1136-2021 256216 
1141-2021 256217 
1157-2021 256218 

1173-2021 256219 
1181-2021 256155 
1183-2021 256156 
1185-2021 256157 
1197-2021 256158 
1205-2021 256159 
1223-2021 256160 
1226-2021 256161 
1236-2021 256162 
1237-2021 256163 
1238-2021 256164 
1239-2021 256165 
1243-2021 256169 
1245-2021 256170 
1246-2021 256166 
1248-2021 256167 
1250-2021 256168 
1272-2021 256171 
1301-2021 256172 
1303-2021 256173 
1304-2021 256174 
1311-2021 256175 
1315-2021 256176 
1317-2021 256177 
1351-2021 256178 
1352-2021 256179 
1354-2021 256180 
1357-2021 256181 
1358-2021 256182 
1367-2021 256183 
1369-2021 256184 

1370-2021 256185 
1371-2021 256124 
1372-2021 256125 
1376-2021 256126 
1380-2021 256127 
1381-2021 256128 
1386-2021 256129 
1387-2021 256131 
1388-2021 256133 
1389-2021 256130 
1391-2021 256132 
1394-2021 256134 
1397-2021 256135 
1400-2021 256136 
1404-2021 256137 
1407-2021 256138 
1408-2021 256140 
1410-2021 256139 
1411-2021 256141 
1413-2021 256142 
1416-2021 256143 
1417-2021 256144 
1431-2021 256145 
1433-2021 256146 
1440-2021 256147 
1444-2021 256148 
1445-2021 256151 
1446-2021 256152 
1451-2021 256149 
1452-2021 256150 
1456-2021 256153 

1458-2021 256154 
1459-2021 256221 
1460-2021 256222 
1468-2021 256223 
1469-2021 256224 
1471-2021 256225 
1475-2021 256226 
1480-2021 256230 
1481-2021 256231 
1482-2021 256232 
1485-2021 256227 
1488-2021 256228 
1492-2021 256233 
1495-2021 256234 
1500-2021 256229 
1503-2021 256235 
1529-2021 256236 
1534-2021 256237 
1541-2021 256238 
1543-2021 256239 
1546-2021 256246 
1548-2021 256240 
1549-2021 256241 
1552-2021 256242 
1553-2021 256243 
1554-2021 256247 
1555-2021 256244 
1558-2021 256245 
1571-2021 256248 
1573-2021 256249 

 
 
 

(111) 256124 
(151) 28.9.2021 
(180) 15.5.2031 
(210) 1371-2021 
(220) 15.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Gaži Lukáš, Ing., Hradská 248/16, 966 54 Tekovské Nemce, 

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256125 
(151) 28.9.2021 
(180) 15.5.2031 
(210) 1372-2021 
(220) 15.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) E-CORECO s.r.o., Na Roudné 512/102, Severní Předměstí, 

301 00 Plzeň, CZ; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 256126 
(151) 28.9.2021 
(180) 17.5.2031 
(210) 1376-2021 
(220) 17.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) CENTRAL ART REGISTER, s.r.o., Hálkova 2968/22, 010 01 

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256127 
(151) 28.9.2021 
(180) 17.5.2031 
(210) 1380-2021 
(220) 17.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) FINGO.SK s. r. o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária S-lawyers s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
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(111) 256128 
(151) 28.9.2021 
(180) 17.5.2031 
(210) 1381-2021 
(220) 17.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) FINGO.SK s. r. o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária S-lawyers s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256129 
(151) 28.9.2021 
(180) 18.5.2031 
(210) 1386-2021 
(220) 18.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) expensa, spol. s r. o., Čulenova 15, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom, SK; 
(740) MaxLaw, s.r.o., Žilina, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256130 
(151) 28.9.2021 
(180) 18.5.2031 
(210) 1389-2021 
(220) 18.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) expensa, spol. s r. o., Čulenova 15, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom, SK; 
(740) MaxLaw, s.r.o., Žilina, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256131 
(151) 28.9.2021 
(180) 18.5.2031 
(210) 1387-2021 
(220) 18.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) SITISIO, spol. s r. o., Čulenova 15, 915 01 Nové Mesto 

nad Váhom, SK; 
(740) MaxLaw, s.r.o., Žilina, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256132 
(151) 28.9.2021 
(180) 18.5.2031 
(210) 1391-2021 
(220) 18.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) SITISIO, spol. s r. o., Čulenova 15, 915 01 Nové Mesto 

nad Váhom, SK; 
(740) MaxLaw, s.r.o., Žilina, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256133 
(151) 28.9.2021 
(180) 18.5.2031 
(210) 1388-2021 
(220) 18.5.2021 
 
 

(442) 23.6.2021 
(732) PureGainss s.r.o., Račianska 88/B, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) Lanikova Group, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256134 
(151) 28.9.2021 
(180) 18.5.2031 
(210) 1394-2021 
(220) 18.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) TOMARK, s.r.o., Strojnícka 5, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Staroň Martin, JUDr., Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256135 
(151) 28.9.2021 
(180) 19.5.2031 
(210) 1397-2021 
(220) 19.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Alena Bernadičová - TEKVIČKA, Malý Cetín 171, 951 07 

Malý Cetín, SK; 
(740) Mesároš Peter, Mgr., Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256136 
(151) 28.9.2021 
(180) 19.5.2031 
(210) 1400-2021 
(220) 19.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) SoulMate Academy s.r.o., Maštinec 41, 987 01 Poltár, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256137 
(151) 28.9.2021 
(180) 19.5.2031 
(210) 1404-2021 
(220) 19.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Cacaofé s.r.o., Račianska 1509/31, 831 02 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256138 
(151) 28.9.2021 
(180) 20.5.2031 
(210) 1407-2021 
(220) 20.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 

Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
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(111) 256139 
(151) 28.9.2021 
(180) 20.5.2031 
(210) 1410-2021 
(220) 20.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 

Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256140 
(151) 28.9.2021 
(180) 20.5.2031 
(210) 1408-2021 
(220) 20.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) LáskyKvet, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, SK; 
(740) BBLegal s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256141 
(151) 28.9.2021 
(180) 20.5.2031 
(210) 1411-2021 
(220) 20.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Deti v aute s.r.o., Púpavová 691/27, 841 04 Bratislava, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256142 
(151) 28.9.2021 
(180) 20.5.2031 
(210) 1413-2021 
(220) 20.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Pardubický pivovar a.s., Palackého třída 250, 530 33 Par-

dubice, CZ; 
(740) HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Bra-

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256143 
(151) 28.9.2021 
(180) 20.5.2031 
(210) 1416-2021 
(220) 20.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Pardubický pivovar a.s., Palackého třída 250, 530 33 Par-

dubice, CZ; 
(740) HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Bra-

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256144 
(151) 28.9.2021 
(180) 20.5.2031 
(210) 1417-2021 
(220) 20.5.2021 
 

(442) 23.6.2021 
(732) Farbiss s.r.o, Imre Madácha 2040/26, 929 01 Dunajská 

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256145 
(151) 28.9.2021 
(180) 21.5.2031 
(210) 1431-2021 
(220) 21.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Opre´ Cidery s.r.o., Budimír 42, 044 43 Budimír, SK; 
(740) Boldiz Law Firm s.r.o., Nové Zámky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256146 
(151) 28.9.2021 
(180) 21.5.2031 
(210) 1433-2021 
(220) 21.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indiana-

polis, IN 46268, US; 
(740) TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s.r.o., Bratisla-

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256147 
(151) 28.9.2021 
(180) 24.5.2031 
(210) 1440-2021 
(220) 24.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256148 
(151) 28.9.2021 
(180) 24.5.2031 
(210) 1444-2021 
(220) 24.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Antolik, s.r.o., Slovenská 711/59, 094 31 Hanušovce nad 

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256149 
(151) 28.9.2021 
(180) 24.5.2031 
(210) 1451-2021 
(220) 24.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Antolik, s.r.o., Slovenská 711/59, 094 31 Hanušovce nad 

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
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(111) 256150 
(151) 28.9.2021 
(180) 24.5.2031 
(210) 1452-2021 
(220) 24.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Antolik, s.r.o., Slovenská 711/59, 094 31 Hanušovce nad 

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256151 
(151) 28.9.2021 
(180) 24.5.2031 
(210) 1445-2021 
(220) 24.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) NAJAN, s.r.o., Domoviny 528, 951 32 Horná Kráľová, SK; 
(740) Mišová Anna, JUDr., Komárno, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256152 
(151) 28.9.2021 
(180) 24.5.2031 
(210) 1446-2021 
(220) 24.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) 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; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256153 
(151) 28.9.2021 
(180) 25.5.2031 
(210) 1456-2021 
(220) 25.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Slovenská mliečna manufaktúra, s. r. o., Jilemnického 1, 

080 01 Prešov, SK; 
(740) Advokátska kancelária MARIÁN VOJČÍK s.r.o., Košice, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256154 
(151) 28.9.2021 
(180) 25.5.2031 
(210) 1458-2021 
(220) 25.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Berounská realitní spol. s r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 

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

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 
 
 
 
 

(111) 256155 
(151) 28.9.2021 
(180) 26.4.2031 
(210) 1181-2021 
(220) 26.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) 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; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256156 
(151) 28.9.2021 
(180) 26.4.2031 
(210) 1183-2021 
(220) 26.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) 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; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256157 
(151) 28.9.2021 
(180) 26.4.2031 
(210) 1185-2021 
(220) 26.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) 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; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256158 
(151) 28.9.2021 
(180) 27.4.2031 
(210) 1197-2021 
(220) 27.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Dr. Oetker spol s r.o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256159 
(151) 28.9.2021 
(180) 27.4.2031 
(210) 1205-2021 
(220) 27.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Belenčík Roman, Lovce 182, 951 92 Lovce, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256160 
(151) 28.9.2021 
(180) 28.4.2031 
(210) 1223-2021 
(220) 28.4.2021 
(442) 23.6.2021 
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(732) Dôstojnosť Slovenska, Bauerova 1205/7, 040 23 Košice, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256161 
(151) 28.9.2021 
(180) 29.4.2031 
(210) 1226-2021 
(220) 29.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) GymGym s.r.o., Poľná 25, 900 43 Hamuliakovo, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256162 
(151) 28.9.2021 
(180) 30.4.2031 
(210) 1236-2021 
(220) 30.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Beb-

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

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256163 
(151) 28.9.2021 
(180) 30.4.2031 
(210) 1237-2021 
(220) 30.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Beb-

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

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256164 
(151) 28.9.2021 
(180) 30.4.2031 
(210) 1238-2021 
(220) 30.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Beb-

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

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256165 
(151) 28.9.2021 
(180) 30.4.2031 
(210) 1239-2021 
(220) 30.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Beb-

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

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 

(111) 256166 
(151) 28.9.2021 
(180) 30.4.2031 
(210) 1246-2021 
(220) 30.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Beb-

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

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256167 
(151) 28.9.2021 
(180) 30.4.2031 
(210) 1248-2021 
(220) 30.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Beb-

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

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256168 
(151) 28.9.2021 
(180) 30.4.2031 
(210) 1250-2021 
(220) 30.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Beb-

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

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256169 
(151) 28.9.2021 
(180) 1.5.2031 
(210) 1243-2021 
(220) 1.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Svadbíková Martina, Tábor 528/48b, 602 00 Brno - Ponava, 

CZ; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256170 
(151) 28.9.2021 
(180) 3.5.2031 
(210) 1245-2021 
(220) 3.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) West Wing, s.r.o., Cesta Aradských mučeníkov, 929 01 

Dunajská Streda, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
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(111) 256171 
(151) 28.9.2021 
(180) 4.5.2031 
(210) 1272-2021 
(220) 4.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) PARSENN promotion, s. r. o., Pažítková 3, 821 01 Brati-

slava, SK; 
(740) Lapuníková Michaela, JUDr., Považská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256172 
(151) 28.9.2021 
(180) 7.5.2031 
(210) 1301-2021 
(220) 7.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Petrovský Ján, Mgr., SNP 246/88, 094 31 Hanušovce nad 

Topľou, SK; Hajdu Peter, Turgenevova 1716/24, 040 01 
Košice, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 28.9.2021 

 
 

(111) 256173 
(151) 28.9.2021 
(180) 7.5.2031 
(210) 1303-2021 
(220) 7.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, Louky, 760 01 Zlín, 

CZ; 
(740) Miklová Lucie, JUDr., Vrútky, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256174 
(151) 28.9.2021 
(180) 9.5.2031 
(210) 1304-2021 
(220) 9.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Michigan Creative Factory s.r.o., Tolstého 21, 071 01 Mi-

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256175 
(151) 28.9.2021 
(180) 10.5.2031 
(210) 1311-2021 
(220) 10.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Brati-

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256176 
(151) 28.9.2021 
(180) 25.5.2031 
(210) 1315-2021 
(220) 25.5.2021 
(442) 23.6.2021 
 
 

(732) Kofola ČeskoSlovensko a. s., Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 
Ostrava, CZ; 

(740) Zathurecky InPaRtners, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256177 
(151) 28.9.2021 
(180) 10.5.2031 
(210) 1317-2021 
(220) 10.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Kofola ČeskoSlovensko a.s, Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 

Ostrava, CZ; 
(740) Zathurecky InPaRtners, s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256178 
(151) 28.9.2021 
(180) 13.5.2031 
(210) 1351-2021 
(220) 13.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, CZ; 
(740) Žižka Petr Mgr., Plzeň, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256179 
(151) 28.9.2021 
(180) 13.5.2031 
(210) 1352-2021 
(220) 13.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, CZ; 
(740) Žižka Petr Mgr., Plzeň, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256180 
(151) 28.9.2021 
(180) 13.5.2031 
(210) 1354-2021 
(220) 13.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) ODEKO a. s., M. R. Štefánika 887/40 , 010 01 Žilina, SK; 
(740) JANČI & Partners s.r.o., Liptovský Mikuláš, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256181 
(151) 28.9.2021 
(180) 13.5.2031 
(210) 1357-2021 
(220) 13.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) ODEKO a. s., M. R. Štefánika 887/40 , 010 01 Žilina, SK; 
(740) JANČI & Partners s.r.o., Liptovský Mikuláš, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
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(111) 256182 
(151) 28.9.2021 
(180) 13.5.2031 
(210) 1358-2021 
(220) 13.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) BUDIŠ a. s., Budiš, 038 23 Dubové, SK; 
(740) G. Lehnert, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256183 
(151) 28.9.2021 
(180) 15.5.2031 
(210) 1367-2021 
(220) 15.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Gaži Lukáš, Ing., Hradská 248/16, 966 54 Tekovské Nemce, 

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256184 
(151) 28.9.2021 
(180) 14.5.2031 
(210) 1369-2021 
(220) 14.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) TomarkAero s.r.o., Strojnícka 2078/5, 080 01 Prešov, SK; 
(740) Staroň Martin, JUDr., Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256185 
(151) 28.9.2021 
(180) 14.5.2031 
(210) 1370-2021 
(220) 14.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Pavlik Tomáš, Ing., PhD., Panelová 7, 040 01 Košice, SK; 

Lišuch Július, Ing., PhD., Laborecká 12, 040 11 Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256187 
(151) 28.9.2021 
(180) 12.6.2030 
(210) 1268-2020 
(220) 12.6.2020 
(310) 194606767 
(320) 12.12.2019 
(330) FR 
(442) 3.8.2020 
(732) SANOFI, 54, rue La Boétie, 750 08 Paris, FR; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256189 
(151) 28.9.2021 
(180) 23.3.2030 
(210) 680-2020 
(220) 23.3.2020 
(442) 23.6.2021 
 

(732) goodtv, s.r.o., Sliezska 9, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) VRBA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256190 
(151) 28.9.2021 
(180) 22.7.2030 
(210) 1614-2020 
(220) 22.7.2020 
(310) 562357 
(320) 10.3.2020 
(330) CZ 
(442) 23.6.2021 
(732) La Lorraine, a.s., U Kožovy hory 2748, 272 01 Kladno, 

Kročehlavy, CZ; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., Bratisla-

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256191 
(151) 28.9.2021 
(180) 21.9.2030 
(210) 2042-2020 
(220) 21.9.2020 
(442) 23.6.2021 
(732) Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard, Santa 

Clara, CA 95052, US; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256192 
(151) 28.9.2021 
(180) 18.1.2031 
(210) 94-2021 
(220) 18.1.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) MANDALA Slovakia a.s., Czauczika 2, 054 01 Levoča, SK; 
(740) Žižka Petr Mgr., Mgr. Plzeň, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256193 
(151) 28.9.2021 
(180) 29.1.2031 
(210) 249-2021 
(220) 29.1.2021 
(310) 567012 
(320) 5.10.2020 
(330) CZ 
(442) 23.6.2021 
(732) Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Cho-

mutov, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256194 
(151) 28.9.2021 
(180) 9.2.2031 
(210) 389-2021 
(220) 9.2.2021 
(442) 23.6.2021 
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(732) Detecha, chemické výrobní družstvo, Husovo náměstí 1208, 
549 01 Nové Město nad Metují, CZ; 

(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256195 
(151) 28.9.2021 
(180) 10.2.2031 
(210) 395-2021 
(220) 10.2.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Jaroslav Šandera - DROGEREX, Boží Hora 1488/4, 664 91 

Ivančice, CZ; 
(740) Žižka Petr Mgr., Plzeň, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256196 
(151) 28.9.2021 
(180) 1.3.2031 
(210) 595-2021 
(220) 1.3.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) CityRent, s.r.o., Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava, SK; 
(740) Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256197 
(151) 28.9.2021 
(180) 1.3.2031 
(210) 599-2021 
(220) 1.3.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) POČÍTÁRNA s.r.o., Vlkova 2408/1a, 628 00 Brno-Líšeň, 

CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256198 
(151) 28.9.2021 
(180) 3.3.2031 
(210) 628-2021 
(220) 3.3.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 821 03 Bratislava, SK; 
(740) PETKOV & Co s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256199 
(151) 28.9.2021 
(180) 9.3.2031 
(210) 705-2021 
(220) 9.3.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) DS&F Future s.r.o., Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, 

SK; 
(740) Kinvalova Anastasiia, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 
 

(111) 256200 
(151) 28.9.2021 
(180) 16.3.2031 
(210) 758-2021 
(220) 16.3.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) KORONAPAY EUROPE LIMITED, Georgiou A 89, Mai-

roza Yiatros Court, 3rd floor, 4048 Limassol, CY; 
(740) BRICHTA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256201 
(151) 28.9.2021 
(180) 7.4.2031 
(210) 968-2021 
(220) 7.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) VPK GROUP, Oude Baan 120, 9200 Dendermonde, BE; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256202 
(151) 28.9.2021 
(180) 14.4.2031 
(210) 1018-2021 
(220) 14.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256203 
(151) 28.9.2021 
(180) 14.4.2031 
(210) 1020-2021 
(220) 14.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256204 
(151) 28.9.2021 
(180) 14.4.2031 
(210) 1025-2021 
(220) 14.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) ALTERNATIVE FOOD PRODUCTS s.r.o., Konská 199, 

739 61 Třinec, CZ; 
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256205 
(151) 28.9.2021 
(180) 14.4.2031 
(210) 1026-2021 
(220) 14.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) SIMMONS Slovakia, s.r.o., Nám. 1. mája 25, 903 01 Senec, 

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
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(111) 256206 
(151) 28.9.2021 
(180) 15.4.2031 
(210) 1045-2021 
(220) 15.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Mereš Branislav, Ing., PhD., Lipová 4, 935 21 Tlmače, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256207 
(151) 28.9.2021 
(180) 15.4.2031 
(210) 1046-2021 
(220) 15.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Mereš Branislav, Ing., PhD., Lipová 4, 935 21 Tlmače, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256208 
(151) 28.9.2021 
(180) 16.4.2031 
(210) 1087-2021 
(220) 16.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., Bratisla-

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256209 
(151) 28.9.2021 
(180) 16.4.2031 
(210) 1088-2021 
(220) 16.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., Bratisla-

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256210 
(151) 28.9.2021 
(180) 16.4.2031 
(210) 1089-2021 
(220) 16.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., Bratisla-

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256211 
(151) 28.9.2021 
(180) 19.4.2031 
(210) 1097-2021 
(220) 19.4.2021 
(442) 23.6.2021 
 
 

(732) Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, 
SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 28.9.2021 

 
 

(111) 256212 
(151) 28.9.2021 
(180) 19.4.2031 
(210) 1098-2021 
(220) 19.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trna-

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256213 
(151) 28.9.2021 
(180) 19.4.2031 
(210) 1099-2021 
(220) 19.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trna-

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256214 
(151) 28.9.2021 
(180) 19.4.2031 
(210) 1103-2021 
(220) 19.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Pivnica Radošina, s.r.o., Trnavská 920, 926 01 Sereď, SK; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256215 
(151) 28.9.2021 
(180) 19.4.2031 
(210) 1104-2021 
(220) 19.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Agentúra JASPIS s.r.o., Škultétyho 5, 831 04 Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256216 
(151) 28.9.2021 
(180) 21.4.2031 
(210) 1136-2021 
(220) 21.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) MOHAN MEAKIN LIMITED, Solan Brewery P. O. No. 

173 214, 171005 Shimla Hills, Himachal Pradesh, IN; 
(740) HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Bra-

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
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(111) 256217 
(151) 28.9.2021 
(180) 22.4.2031 
(210) 1141-2021 
(220) 22.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) #accacelife, občianske združenie, Mlynské nivy 16, 821 09 

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

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256218 
(151) 28.9.2021 
(180) 22.4.2031 
(210) 1157-2021 
(220) 22.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Posco International Corporation, 134, Teheran-ro, Gang-

nam-gu, Seoul, KR; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256219 
(151) 28.9.2021 
(180) 23.4.2031 
(210) 1173-2021 
(220) 23.4.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Občianske združenie TRETON, Letná 2392, 069 01 Snina, 

SK; 
(740) AK Peter Čabák, s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256221 
(151) 29.9.2021 
(180) 25.5.2031 
(210) 1459-2021 
(220) 25.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., Seredská 247/4012, 

917 05 Trnava, miestna časť Modranka, SK; 
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., Trnava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256222 
(151) 29.9.2021 
(180) 25.5.2031 
(210) 1460-2021 
(220) 25.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Berounská realitní spol. s r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 

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

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

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256223 
(151) 29.9.2021 
(180) 25.5.2031 
(210) 1468-2021 
(220) 25.5.2021 
 

(442) 23.6.2021 
(732) KARAVAN.sk s.r.o., Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, 

SK; 
(740) Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., Trnava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256224 
(151) 29.9.2021 
(180) 25.5.2031 
(210) 1469-2021 
(220) 25.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) WIL&DERS, s.r.o., Garbiarska 15051/18, 080 06 Prešov, 

SK; 
(740) Sýkora - advokátska kancelária, s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256225 
(151) 29.9.2021 
(180) 26.5.2031 
(210) 1471-2021 
(220) 26.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Beb-

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

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

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256226 
(151) 29.9.2021 
(180) 26.5.2031 
(210) 1475-2021 
(220) 26.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Magic Touch s.r.o., Sliezska 9, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) VRBA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256227 
(151) 29.9.2021 
(180) 26.5.2031 
(210) 1485-2021 
(220) 26.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Magic Touch s.r.o., Sliezska 9, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) VRBA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256228 
(151) 29.9.2021 
(180) 27.5.2031 
(210) 1488-2021 
(220) 27.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Elcoffee s.r.o., Kemi 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
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(111) 256229 
(151) 29.9.2021 
(180) 27.5.2031 
(210) 1500-2021 
(220) 27.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Elcoffee s.r.o., Kemi 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš, SK; 

AZC company, s.r.o., Ul. 1. mája 1204/140, 031 01 Liptov-
ský Mikuláš, SK; 

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

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256230 
(151) 29.9.2021 
(180) 26.5.2031 
(210) 1480-2021 
(220) 26.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) QUEEN ZP s.r.o., Staré záhrady 30, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) Stentors advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256231 
(151) 29.9.2021 
(180) 26.5.2031 
(210) 1481-2021 
(220) 26.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) QUEEN ZP s.r.o., Staré záhrady 30, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) Stentors advokátska kancelária s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256232 
(151) 29.9.2021 
(180) 26.5.2031 
(210) 1482-2021 
(220) 26.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Čapková Eva, PaedDr., Grossova 4602/5, 058 01 Poprad, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256233 
(151) 29.9.2021 
(180) 27.5.2031 
(210) 1492-2021 
(220) 27.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) PAUMA, spol. s r.o., Mierová 20A, 920 01 Hlohovec, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256234 
(151) 29.9.2021 
(180) 27.5.2031 
(210) 1495-2021 
(220) 27.5.2021 
(442) 23.6.2021 
 
 
 
 

(732) BNH COSMETICS CO., LTD., 3F KIDCO B/D 731, Nonh-
yeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, KR; 

(740) PATENTSERVIS Bratislava a.s, Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256235 
(151) 29.9.2021 
(180) 28.5.2031 
(210) 1503-2021 
(220) 28.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Ing. Luboš Kerda, Dr. Matouška 1140, 530 06 Pardubice, 

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

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256236 
(151) 29.9.2021 
(180) 31.5.2031 
(210) 1529-2021 
(220) 31.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Korman Peter, Sihelné 501, 029 46 Sihelné, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256237 
(151) 29.9.2021 
(180) 31.5.2031 
(210) 1534-2021 
(220) 31.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Kacej Michal, Ing. arch., Šafárikova 5912/11, 080 01 Pre-

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

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256238 
(151) 29.9.2021 
(180) 1.6.2031 
(210) 1541-2021 
(220) 1.6.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Pho, s. r. o., Račianska 24B, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256239 
(151) 29.9.2021 
(180) 1.6.2031 
(210) 1543-2021 
(220) 1.6.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Pho, s. r. o., Račianska 24B, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
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(111) 256240 
(151) 29.9.2021 
(180) 1.6.2031 
(210) 1548-2021 
(220) 1.6.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Pho, s. r. o., Račianska 24B, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256241 
(151) 29.9.2021 
(180) 1.6.2031 
(210) 1549-2021 
(220) 1.6.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Pho, s. r. o., Račianska 24B, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256242 
(151) 29.9.2021 
(180) 1.6.2031 
(210) 1552-2021 
(220) 1.6.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Pho, s. r. o., Račianska 24B, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256243 
(151) 29.9.2021 
(180) 1.6.2031 
(210) 1553-2021 
(220) 1.6.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Pho, s. r. o., Račianska 24B, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256244 
(151) 29.9.2021 
(180) 1.6.2031 
(210) 1555-2021 
(220) 1.6.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Pho, s. r. o., Račianska 24B, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 
 

(111) 256245 
(151) 29.9.2021 
(180) 1.6.2031 
(210) 1558-2021 
(220) 1.6.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Pho, s. r. o., Račianska 24B, 831 02 Bratislava, SK; 
(740) Bartošík Šváby s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256246 
(151) 29.9.2021 
(180) 31.5.2031 
(210) 1546-2021 
(220) 31.5.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Maľa Michal, Mateja Bela 26, 921 01 Piešťany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256247 
(151) 29.9.2021 
(180) 1.6.2031 
(210) 1554-2021 
(220) 1.6.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Hory a mesto, Strmé sady 5805/16, 841 01 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256248 
(151) 29.9.2021 
(180) 3.6.2031 
(210) 1571-2021 
(220) 3.6.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Data on Steroids, s. r. o., Leškova 5, 811 04 Bratislava, SK; 
(740) MST PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256249 
(151) 29.9.2021 
(180) 3.6.2031 
(210) 1573-2021 
(220) 3.6.2021 
(442) 23.6.2021 
(732) Data on Steroids, s. r. o., Leškova 5, 811 04 Bratislava, SK; 
(740) MST PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
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Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) 
 
1922-2017 256188 
  253-2021 256220 
  709-2021 256186 
1574-2021 256250 
 
 
 

(111) 256186 
(151) 28.9.2021 
(180) 9.3.2031 
(210) 709-2021 
(220) 9.3.2021 
(442) 14.4.2021 

 11 (511) 25 
(511) 25 - Baretky; čiapky; pleteniny; kabátiky; priliehavé čiapky; 

spodná bielizeň; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; 
svetre; pulóvre; podväzky na pančuchy; košele; košele  
s krátkym rukávom; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); 
snímateľné goliere; pančuškové nohavice; spodná bielizeň 
pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (od-
evy); nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; ruka-
vice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, šály; pleteniny 
(oblečenie); vesty; legíny; oblečenie z úpletových textílií; 
sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; kožuši-
nové kabáty; plážové oblečenie; vrecká na odevy; pyžamá; 
šaty; podprsenky; bundy; saká; plavky; body (spodná bieli-
zeň); šatky (na krk); odevy z imitácií kože; kožené odevy; 
maškarné kostýmy; tričká; šály uviazané pod krkom; noha-
vicové sukne; pončá; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky 
hlavy); dámske nohavičky; vyšívané odevy; šatky (na hla-
vu). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zlatá, ružovo-zlatá, hnedo-zlatá, 
(732) Divamoda s.r.o, Myslina 50, 066 01 Myslina, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256188 
(151) 28.9.2021 
(180) 3.8.2027 
(210) 1922-2017 
(220) 3.8.2017 
(442) 4.12.2017 

 11 (511) 35, 38, 41 
 
 
 

(511) 35 - Reklama; rozhlasová reklama; podpora predaja (pre tre-
tie osoby); vzťahy s verejnosťou. 
38 - Rozhlasové vysielanie. 
41 - Organizovanie športových súťaží; rozhlasová zábava; 
tvorba rozhlasových programov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) ružová C15/M80/Y0/K0, sivá C0/M0/Y0/K80, 
 žltá C0/M0Y90/K0 
(732) Mihók Kvietková Alexandra, Mgr., Vodárenská 639/23, 

040 01 Košice, SK; 
(740) Regina Ivan Ing., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 28.9.2021 
 
 

(111) 256220 
(151) 29.9.2021 
(180) 27.1.2031 
(210) 253-2021 
(220) 27.1.2021 
(442) 23.6.2021 

 11 (511) 8, 11, 21 
(511) 8 - Kliešte pre kozuby; kozubové dúchadlá (ručné nástroje); 

kutáče; súpravy náradia pre kozuby; nožnice; nožnice na vy-
šívanie; nožnice na knôty; nožničky na nechty; vidličky na 
fondue; krájače vajec (neelektrické); nožiarsky tovar; detské 
príbory; príbory z drahých kovov; nože na natieranie (prí-
bor); kazety s príbormi; škatule prispôsobené pre príbory; 
kuchynské nože; kuchynské nástroje na rezanie (neelektric-
ké); nože na ovocie; kuchynské nožnice; japonské sekacie 
kuchynské nože; ručné krájače krájajúce jedlo na kocky; no-
že; sekáčiky a nože na mäso a zeleninu; lovecké nože; kera-
mické nože; štepárske nože; ocieľky na brúsenie nožov; 
nožnice na hydinu; nožnice na strihanie vlasov; ručné nástro-
je na ostrenie nožníc; nože na zákusky a torty; záhradné 
vidly; nožnice na trávniky a živé ploty (ručné náradie). 
11 - Inštalačný materiál na vane; sprchovacie zariadenia; sit-
ká do drezov (vodovodné armatúry); sprchové rozstrekovače 
(vodovodné armatúry); ručné sušiče na vlasy; zariadenie na 
prípravu fondue; vyhrievacie platne (variče); ohrievacie 
podnosy; butánové horáky na kuchynské použitie; varnice 
pre ketering; záhradné sprchy; automatické záhradné zavla-
žovacie rozprašovače. 
21 - Dávkovače mydla; obaly na mydlá; držiaky na mydlo; 
nádoby na mydlo; dávkovače tekutého mydla; držiaky na 
prípravky starostlivosti o telo a pleť; držiaky na šampóny; 
držiaky na sprchovacie gély; kuchynské nádoby; nádoby na 
kozmetiku; nádobky na horčicu; schránky na chlieb; držiaky 
na špáradlá; nádoby na cesnak; nádoby na sendviče; sklado-
vacie nádoby na jedlo; termosky na jedlo; nádoby na varenie  
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masti (prázdne); smetné nádoby; stojany na soľničky a kore-
ničky; sklené nádoby na pečenie; univerzálne prenosné ná-
doby do domácnosti; príbory, kuchynský riad a nádoby; dr-
žiaky na špáradlá z drahých kovov; súpravy karáf na olej  
a ocot; nádoby na kozmetické mlieka a vody pre domácnosť 
(prázdne); nádoby pre domácnosť z drahých kovov; uzamy-
kateľné nekovové nádoby na jedlo do domácnosti; plastové 
držiaky na vajíčka do domácnosti; držiaky na plastové vrec-
ká na použitie v domácnosti; koše na triedenie bielizne na 
použitie v domácnosti; skladovacie nádoby pre domácnosť 
určené na potravu pre domáce zvieratá; kefy do kúpeľa; kefy 
na čistenie; kefy na obuv; kefky na umývanie riadu; kefy na 
vlasy; kefy na domáce účely; držiaky na záchodové kefy; 
záchodové kefy; kefy na čistenie fliaš; držiaky na špongie; 
zásobníky na kotúčový toaletný papier; stojany na zubné 
kefky; držiaky na kuchynské papierové utierky; držiaky na 
telové čistiace prípravky; držiaky na uteráky; stojany na za-
vesenie šálok; kruhové držiaky na uteráky; koše na bielizeň; 
koše na uteráky; koše pre domácnosť; odpadkové koše ovlá-
dané pedálmi; nemechanické napájadlá ako prenosné dávko-
vače vody a tekutín pre domáce zvieratá; viacramenné sviet-
niky; sklenené stojany na sviece; neelektrické nástenné 
svietniky (stojany na sviečky); svietniky z tepaného železa; 
svietniky z drahých kovov; vázy; poťahy na žehliace dosky 
(tvarované); pohlcovače dymu pre domácnosť; sušiaky na 
bielizeň; nástenné sušiaky na bielizeň; koše na bielizeň pre 
domácnosť; guličky na pranie (potreby pre domácnosť); žeh-
liace dosky; sušiaky na sušenie oblečenia; štipce na bielizeň; 
metly; kefy na podlahu; čističky peria; nekovové rúčky na 
metly; prachovky na nábytok; mopy (zmetáky); vedrá do 
kúpeľne; vedrá vybavené kolieskami; vedierka na mopy; 
saunové vedrá; žmýkačky na mopy; misky na cukríky; misy 
na ovocie; plastové misky (nádoby pre domácnosť); kefy na 
odevy; cukorničky; špičky a tuby na zdobenie zákuskov  
a tort; lopatky na zákusky; nádobky na maslo (maselničky); 
spony na obrusy; ozdobné stolové misy; misy na ovocie zo 
skla; trojnožky (kuchynské náradie); podložky na stôl (an-
glické prestieranie) okrem textilných a papierových; pohá-
riky na vajíčka, nie z drahých kovov; kalíšky na vajíčka  
z drahých kovov; stojany na obrúsky; jedálenské súpravy 
(riad); misky na omáčku; lopatky pre domácnosť; stolné sto-
jany na nože; priehradky na príbory (príborníky); podnosy 
(tácne); podnosy na torty; podnosy na jedlo; podnosy pre 
domácnosť; strúhadlá pre domácnosť; špajdle (kuchynské 
potreby); formy na prípravu jedál; kuchynské špongie; ce-
didlá pre domácnosť; kuchynské rukavice, chňapky; mliaž-
diče na jedlo; keramické duté riady; stierky (kuchynské ná-
radie); fritézy (nie elektrické); neelektrické panvice na vare-
nie; kovové ražne na prípravu jedál; kuchynské dosky na 
krájanie; silikónové kuchynské náčinie; stojany na kuchyn-
ské papierové utierky; kuchynské mažiare; kuchynské tĺčiky; 
hrnce a panvice na varenie (neelektrické); neelektrické šľa-
hače na kuchynské účely; kuchynské náradie na použitie pre 
domáce grily; servírovacie naberačky (domáce alebo ku-
chynské náradie); nástroje na oddeľovanie vaječného bielka 
a žĺtka, nie elektrické; vývrtky (elektrické aj neelektrické); 
vývrtky s nožom; pomôcky na vytláčanie obsahu túb; od-
kvapkávacie plechy (na grilovanie); nádoby na pečenie; hli-
nené hrnce; tlakové hrnce (nie elektrické); pokrievky na hrn-
ce; pokrievky na panvice na smaženie; kryté panvice (nie 
elektrické); stojany na pokrievky; neelektrické šľahače mlie-
ka do kávy; mlynčeky na soľ (nie elektrické); ručné mlynče-
ky na korenie; neelektrické mlynčeky na korenie; čajové na-
parovacie sitká; odkladacie podložky pre nože; stojany na 
odkvapkávanie riadu; váľky na cesto; formy na zákusky  
a koláče; porcelánové ozdoby na koláče; servírovacie lopat-
ky na torty a zákusky; panvice na vyprážanie; woky (neelek-
trické panvice); nádoby na varenie vajec bez škrupiny; pan-
vice na smaženie palaciniek; panvice s dlhou rúčkou; riad na  
 
 

gratinovanie; zapekacie nádoby (riad); malé misky na zape-
kanie (ramekin); termosky; termosky vo forme džbánov; skle-
né nádoby; smaltované dózy; nádoby na ľad (na použitie  
v domácnosti); sklenené fľaše (nádoby); sklené banky (ná-
doby); poháre; nádoby z kameniny; schránky na keksy; vá-
kuové dózy; dózy na korenie; poháre na džemy; nádoby do 
domácnosti; naberačky na kávu; kŕmidlá pre vtáky; kŕmidlá 
pre divo žijúce vtáky; sklení záhradní trpaslíci; záhradní tr-
paslíci z hliny; porcelánoví záhradní trpaslíci; rozprašovacie 
ružice na polievacie hadice. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(732) GRUPA ORION Sp. z o.o., ul. Obrońców Westerplatte 73 

A, 40-335 Katowice, PL; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 29.9.2021 
 
 

(111) 256250 
(151) 1.10.2021 
(180) 2.6.2031 
(210) 1574-2021 
(220) 2.6.2021 
(442) 23.6.2021 

 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; oblečenie 
pre bábätká; pyžamá; šaty; sukne; bundy; podbradníky, nie 
papierové; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); body 
(spodná bielizeň); tričká; vyšívané odevy. 
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 
14 a 25 tohto zoznamu; online 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; grafické 
dizajnérstvo. 

(540) Mamika 
(550) slovná 
(732) ROXANNE s.r.o., Borodáčova 8, 040 17 Košice, SK; 
(740) Maruniaková Ingrid, JUDr., Hviezdoslavov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 1.10.2021 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
     3636B 111113B 
     24365 154680 
     24627 150726 
     24992 154803 
     52420 165195 
     52448 165176 
     63722 172985 
     63992 172380 
     64040 172761 
     64403 178449 
     64490 172905 
     64491 172904 
     64647 172395 
     64704 175671 
     64774 172984 
     65129 175462 
     65387 177073 
     66442 174001 
     68107 173722 
     68336 177658 
527-2001 199237 

2218-2001 200688 
2272-2001 207712 
2273-2001 200794 
2519-2001 201412 
2520-2001 201413 
2521-2001 201414 
2522-2001 201415 
2523-2001 201416 
2524-2001 201417 
2525-2001 201418 
2526-2001 201419 
2527-2001 201420 
2653-2001 201637 
2656-2001 201640 
2662-2001 200697 
2805-2001 200911 
2925-2001 202467 
2996-2001 201522 
3097-2001 201665 
3105-2001 201547 
3347-2001 204142 

3348-2001 204143 
3572-2001 203533 
3580-2001 203645 
1285-2002 203843 
  643-2011 231029 
  644-2011 230890 
1346-2011 231830 
1560-2011 232213 
1587-2011 232391 
1602-2011 232521 
1603-2011 232522 
1642-2011 232037 
1686-2011 232361 
1699-2011 232398 
1782-2011 232404 
1786-2011 232128 
1787-2011 232129 
1952-2011 232425 
1955-2011 232427 
2065-2011 232452 
5402-2011 231173 

5403-2011 231174 
5404-2011 231175 
5405-2011 234471 
5406-2011 231176 
5592-2011 232308 
5596-2011 232465 
5600-2011 232153 
5642-2011 232584 
5644-2011 232803 
5645-2011 232706 
5648-2011 232804 
5738-2011 232481 
5895-2011 232491 
    49-2012 233992 
  283-2012 233046 
  397-2012 233226 
1930-2012 235467 
5051-2012 232943 
5053-2012 235177 

 
 

(111) 111113B 
(151) 11.10.1941 
(156) 11.10.2021 
(180) 11.10.2031 
(210) 3636B 
(220) 11.10.1941 

 9 (511) 7 
(511) 7 - Parné turbíny, ich súčasti a príslušenstvo, najmä povrchové 

kondenzátory, tepelné výmenníky a ohrievače napájacej vody, 
turbogenerátory, elektrické generátory. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(732) Doosan Škoda Power s.r.o., Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, CZ; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 150726 
(151) 4.9.1951 
(156) 4.9.2021 
(180) 4.9.2031 
(210) 24627 
(220) 4.9.1951 

 7 (511) 19 
(511) 19 - Ohnivzdorné tvárnice na pece. 

(540) CORHART 
(550) slovná 
(732) Saint-Gobain Ceramics and Plastics, Inc., One New Bond Street, 

Worcester, MA 01615-0137, US; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 

(111) 154680 
(151) 24.5.1961 
(156) 8.4.2021 
(180) 8.4.2031 
(210) 24365 
(220) 8.4.1961 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Elektrické spínače. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) TE Connectivity Services GmbH, Mühlenstrasse 26, 8200 

Schaffhausen, CH; 
 
 

(111) 154803 
(151) 21.7.1961 
(156) 8.7.2021 
(180) 8.7.2031 
(210) 24992 
(220) 8.7.1961 

 7 (511) 24, 25 
(511) 25 - Metráž vlasových úpletov zhotovených vyzrážacou tech-

nikou a všetky konfekčné výrobky z nich. 
(540) 

  
(550) obrazová 
(732) BONEKA, spol. s r. o., Dubská 602, 415 01 Teplice, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 165176 
(151) 8.9.1982 
(156) 18.11.2021 
(180) 18.11.2031 
(210) 52448 
(220) 18.11.1981 
(310) SHO 56-70809 
(320) 20.8.1981 
(330) JP 

 7 (511) 12 
(511) 12 - Bicykle, ich súčasti a príslušenstvo. 

(540) SHOGUN 
(550) slovná 
(732) Marui Ltd., Kobe, JP; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 165195 
(151) 29.9.1982 
(156) 24.10.2021 
(180) 24.10.2031 
(210) 52420 
(220) 24.10.1981 
(450) 8.11.1995 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Sukne, obleky, domáce šaty, šortky, blúzy, šaty, kabáty pre 

ženy a dievčatá. 

(540) EVAN-PICONE 
(550) slovná 
(732) Premier Brands IP LLC, 1411 Broadway, New York, New York 

10018, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 172380 
(151) 10.3.1994 
(156) 7.10.2021 
(180) 7.10.2031 
(210) 63992 
(220) 7.10.1991 
(450) 8.6.1994 

 7 (511) 29, 30, 31, 35, 37, 39, 42 
(510) Potraviny, potravinárske výrobky a nápoje, predovšetkým 

mlieko a mliečne výrobky vrátane sušeného a kondenzované-
ho mlieka, tvrdé syry, jogurty, maslo, rastlinné tuky a oleje, 
nápoje z mlieka, kávy, kakaa a čokolády; mäso, najmä výse-
kové mäso, mäso v jatočnej úprave, mäsové a údenárske vý-
robky vrátane mäsových konzerv; čerstvá a kondenzovaná ze-
lenina a ovocie vrátane strukovín; korenia, koreninové zmesi  
a prísady; obilniny, múka a obilné výrobky, slad, chmeľ, cu-
kor; služby spojené s výkupom, zvlášť s výkupom potravín  
a s potravinárskou výrobou; služby v obchode; služby propa-
gačné, konzultačné a poradenské, marketing a dizajnérska čin- 
nosť a služby, inžinierska a servisná činnosť a služby; neverej-
ná cestná doprava nákladov a osôb, poskytovanie služieb vý-
počtovej techniky. 

(540) LAKTOS 
(550) slovná 
(732) LAKTOS, a. s., Nová cesta 17, 140 00 Praha 4, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 172395 
(151) 17.3.1994 
(156) 8.11.2021 
(180) 8.11.2031 
(210) 64647 
(220) 8.11.1991 
 
 

(450) 8.6.1994 
 7 (511) 32 

(511) 32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody, šumivé a iné 
nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápo-
jov; ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav. 

(540) SNAPPLE 
(550) slovná 
(732) Snapple Beverage Corp., 5301 Legacy Drive, Plano, TX 75024, 

US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 172761 
(151) 3.10.1994 
(156) 9.10.2021 
(180) 9.10.2031 
(210) 64040 
(220) 9.10.1991 
(450) 7.12.1994 

 7 (511) 9 
(511) 9 - Vedecké, námorné, vymeriavacie, elektrické, fotografické, 

kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné (bóje), 
kontrolné (inšpekčné), záchranné (havarijné) a výučbové prí-
stroje a nástroje; prístroje na záznam, prenos, reprodukciu 
zvuku a obrazu; magnetické záznamové pomôcky, akustické 
disky; automatické distribútory a mechanizmy prístrojov na 
uskutočňovanie platieb; kontrolné pokladnice; kalkulátory a za- 
riadenia na spracovanie dát; prístroje na hasenie ohňa vrátane 
elektronických inštalácií na využitie v systémoch predajní; 
elektronické inštalácie na využitie pri finančných transakciách; 
periférie a terminály na počítače; účtovacie stroje, fakturovacie 
stroje; prehrávače videodiskov; registračné časové prístroje; 
magnetické karty a kódované plastické karty vrátane IC proce-
sorov na využitie pri finančných transakciách a na účely to-
tožnosti; poštové váhy; čítacie zariadenia kódov; elektronicky 
ovládané tabule na kopírovanie napísaných listov a obrazov 
nakreslených na tieto dosky; telekomunikačné prístroje a ná-
stroje; časti a diely na uvedený tovar. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Toshiba Tec Kabushiki Kaisha (TOSHIBA TEC CORPORA- 

TION), 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 172904 
(151) 14.11.1994 
(156) 1.11.2021 
(180) 1.11.2031 
(210) 64491 
(220) 1.11.1991 
(450) 8.2.1995 

 7 (511) 7 
(511) 7 - Priemyselné šijacie stroje, ich časti a príslušenstvo; prie-

myselné šijacie stroje a vybavenie vrátane vedenia textilného 
vlákna; zariadenia na manipuláciu s látkou; zariadenia na za-
chytenie odevov; zariadenia na posunovanie látky; zariadenia 
na zbieranie odevov; detektor odevov; šijací stôl; zariadenia na 
označovanie nálepkami; zariadenia na strihanie odevov; zaria-
denia na posuv pásky; zariadenia na strihanie retiazkového 
vlákna a zariadenia na všívanie retiazkového vlákna. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Pegasus Mishin Seizo Kabushiki Kaisha, also trading as Pe-

gasus Sewing Machine Mfg.Co., Ltd., 7-2, Sagisu 5-chome, 
Fukushima-ku, Osaka, JP; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;  
 
 

(111) 172905 
(151) 14.11.1994 
(156) 1.11.2021 
(180) 1.11.2031 
(210) 64490 
(220) 1.11.1991 
(450) 8.2.1995 

 7 (511) 7 
(511) 7 - Priemyselné šijacie stroje, ich časti a príslušenstvo; prie-

myselné šijacie stroje a vybavenie vrátane vedenia textilného 
vlákna; zariadenia na manipuláciu s látkou; zariadenia na za-
chytenie odevov; zariadenia na posunovanie látky; zariadenia 
na zbieranie odevov; detektor odevov; šijací stôl; zariadenia na 
označovanie nálepkami; zariadenia na strihanie odevov; zaria-
denia na posuv pásky; zariadenia na strihanie retiazkového 
vlákna a zariadenia na všívanie retiazkového vlákna. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Pegasus Mishin Seizo Kabushiki Kaisha, also trading as Pe-

gasus Sewing Machine Mfg.Co., Ltd., 7-2, Sagisu 5-chome, 
Fukushima-ku, Osaka, JP; 

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;  
 
 

(111) 172984 
(151) 22.11.1994 
(156) 14.11.2021 
(180) 14.11.2031 
(210) 64774 
(220) 14.11.1991 
(450) 8.2.1995 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Kontrastná látka na zobrazovanie srdca. 

(540) CARDIOTEC 
(550) slovná 
(732) BRACCO SUISSE S.A., Via Ponteggia 23, 6814 Cadempino, 

CH; 
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 172985 
(151) 10.11.1994 
(156) 17.9.2021 
(180) 17.9.2031 
(210) 63722 
(220) 17.9.1991 
(450) 8.2.1995 

 7 (511) 37, 39, 42 
(510) Služby v oblasti dopravných a vodohospodárskych stavieb - 

vývoj a výskum technológií a stavebných hmôt, expertízy, 
štúdie, skúšobníctvo, normalizačná činnosť. 

 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) VUIS - CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 173722 
(151) 9.2.1995 
(156) 22.4.2022 
(180) 22.4.2032 
(210) 68107 
(220) 22.4.1992 
(450) 10.5.1995 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutický výrobok na liečenie krvných porúch. 

(540) MONONINE 
(550) slovná 
(732) CSL Behring L. L. C., 1020 First Avenue, King of Prussia, PA 

19406-1310, US; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 174001 
(151) 7.3.1995 
(156) 12.2.2022 
(180) 12.2.2032 
(210) 66442 
(220) 12.2.1992 
(450) 7.6.1995 

 7 (511) 1, 2 
(510) Umelé hnojivá, kypridlá pôdy, regulátory rastu rastlín, spoma-

ľovače ohňa, chemikálie na úpravu kanalizačných vôd, che-
mikálie na úpravu chladiacich kvapalín, chemikálie na testo-
vanie vody, prípravky na odstraňovanie kotlového kameňa, 
galvanizačné prostriedky, chemikálie na zváranie, lepidlá, pro-
tisklzové prípravky na podlahy, tvrdivá a plnivá do betónu  
a muriva, zmesi na roztápanie ľadu, odstraňovače dechtu a as-
faltu, pôdne spomaľovače, nemrznúce prípravky a chladiace 
zmesi, chemikálie na priemyselné a vedecké účely, predovšet-
kým mydlá a čistiace prostriedky na priemyselné účely, od-
masťovače, rozpúšťadlá, uvoľňovacie činidlá, antikorózne prí-
pravky, čistidlá hnacích remeňov, odpudzovače vlhkosti, čuch- 
racie stroje a čističe stôk a drenáží, odpeňovadlá a protipenivé 
prípravky, saponáty, flokulačné činidlá, antistatické a proti-
hmlové prípravky, chladiace zmesi do strojov, upravovače ko-
vov, leskotvorné prísady a leptadlá, prísady do paliva a che-
mické prísady. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) NCH Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 

Delaware, 2727 Chemsearch Blvd., Irving, Texas 75062, US; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK; 
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(111) 175462 
(151) 17.8.1995 
(156) 2.12.2021 
(180) 2.12.2031 
(210) 65129 
(220) 2.12.1991 
(450) 8.11.1995 

 7 (511) 7, 9, 12, 21, 28 
(510) Príslušenstvo cestných motorových vozidiel, zapaľovacie a že-

raviace sviečky a zapaľovacie systémy, zostavy, podzostavy  
a súčasti osobných a nákladných automobilov a špeciálnej tech- 
niky, zariadenia na technickú obsluhu dopravných prostried-
kov, technická keramika, elektrotechnická keramika, potreby 
na športové rybárstvo. 

(540) BRISK 
(550) slovná 
(732) BRISK Tábor, a. s., Vožická 2068, 390 11 Tábor, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 175671 
(151) 14.9.1995 
(156) 12.11.2021 
(180) 12.11.2031 
(210) 64704 
(220) 12.11.1991 
(450) 6.12.1995 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Bielizeň. 
(540) 

  
 

 
(550) priestorová 
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 East Hanes Mill 

Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 177073 
(151) 16.9.1996 
(156) 12.12.2021 
(180) 12.12.2031 
(210) 65387 
(220) 12.12.1991 
(450) 4.12.1996 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky na terapeutické liečenie neurolo-

gických ťažkostí a svalovej dystónie. 

(540) BOTOX 
(550) slovná 
(732) ALLERGAN, INC., 2525 Dupont Drive, Irvine, California 

92715, US; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;  

 
 
 
 
 
 

(111) 177658 
(151) 19.2.1997 
(156) 4.5.2022 
(180) 4.5.2032 
(210) 68336 
(220) 4.5.1992 
(450) 7.5.1997 

 7 (511) 1, 2, 6, 8, 11, 19, 37, 39, 42 
(510) 1,2,6,8,11,19,37,39,42 - Stavebné práce v odboroch inžinier-

skeho, priemyselného a pozemného staviteľstva; dodávky sta-
vieb a častí v uvedených odboroch; montáže konštrukcií; do-
prava materiálu; projektová činnosť; poradenská činnosť v ob-
lasti stavebníctva; servisné, dielenské a opravárske služby; 
servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky; výskum a vý-
voj v oblasti stavebníctva; inžinierska činnosť vo výstavbe; 
geodetické a kartografické práce; tvorba softvéru; ubytovacie 
a stravovacie služby; stavebné hmoty a materiály (betónové 
zmesi, živičné zmesi, murovací materiál, krytiny, izolácie, 
cement, omietkové zmesi, drevo, rúrkový materiál, okná, dlaž- 
ba a obklady); lepidlá; farby a tmely; betónové prvky; vyba-
vovacie predmety stavieb (sanitárne predmety, armatúry, ba-
zény, dvere, okná, stavebné náradie); zámočnícke výrobky  
a kovové konštrukcie; drevené konštrukcie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha, CZ; 

 
 

(111) 178449 
(151) 20.11.1997 
(156) 29.10.2021 
(180) 29.10.2031 
(210) 64403 
(220) 29.10.1991 
(442) 6.8.1997 
(450) 4.2.1998 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy. 

(540) BATES 
(550) slovná 
(732) Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland Drive, Rockford, 

Michigan 49351, US; 
 
 

(111) 199237 
(151) 14.5.2002 
(156) 22.2.2021 
(180) 22.2.2031 
(210) 527-2001 
(220) 22.2.2001 
(442) 5.2.2002 
(450) 6.8.2002 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Finančníctvo - služby v oblasti finančného prenájmu, pre-

nájom nehnuteľností, financovanie nákupu na splátky, správa 
nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, financovanie 
kúpy na splátky, finančné konzultačné služby, finančníctvo - 
služby v oblasti finančného lízingu, finančné poradenstvo, fi-
nančné informácie, financovanie pôžičiek, prenájom nehnuteľ- 
ností, platenie na splátky. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavomodrá 
(732) Tatra-Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, 

SK; 
 
 

(111) 200688 
(151) 8.10.2002 
(156) 23.7.2021 
(180) 23.7.2031 
(210) 2218-2001 
(220) 23.7.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové ná-

hradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske výrobky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená 
(732) Feldbauer Jozef, Kalvárska 4, 900 31 Stupava, SK; 

 
 

(111) 200697 
(151) 8.10.2002 
(156) 10.9.2021 
(180) 10.9.2031 
(210) 2662-2001 
(220) 10.9.2001 
(442) 2.7.2002 
(450) 9.1.2003 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v ob-

lasti peňažníctva; služby realitných kancelárií; služby kredit-
ných kariet. 

(540) CLUB CASH 
(550) slovná 
(732) Diners Club International Ltd., 2500 Lake Cook Road, Ri-

verwoods, IL 60015, US; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 200794 
(151) 11.11.2002 
(156) 27.7.2021 
(180) 27.7.2031 
(210) 2273-2001 
(220) 27.7.2001 
(442) 6.8.2002 
 

(450) 4.2.2003 
 7 (511) 35, 36, 37, 42 

(511) 35 - Reklama; obchodný manažment a podnikové poraden-
stvo; prieskum trhu. 
36 - Sprostredkovatelia nehnuteľností; prenájom nehnuteľnos-
tí; správa nehnuteľností; realitné kancelárie. 
37 - Stavebníctvo, stavebný dozor, stavebné informácie. 
42 - Inžinierska činnosť. 

(540) HB REAVIS 
(550) slovná 
(732) HB Reavis Group s. r. o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 200911 
(151) 11.11.2002 
(156) 24.9.2021 
(180) 24.9.2031 
(210) 2805-2001 
(220) 24.9.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.2.2003 

 7 (511) 35, 36 
(511) 35 - Účtovníctvo, poradenstvo v obchodnej činnosti, prieskum 

trhu, obchodné a podnikateľské poradenstvo. 
36 - Prenájom nehnuteľností, služby v oblasti finančníctva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavomodrá, modrá, červená 
(732) NEOMAD, s. r. o., Bencúrova 10, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(111) 201412 
(151) 19.12.2002 
(156) 23.8.2021 
(180) 23.8.2031 
(210) 2519-2001 
(220) 23.8.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.3.2003 

 7 (511) 1, 2, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 36, 37, 39, 42 
(511) 1 - Lepidlá na lepenie podlahovín (kobercov, PVC, gumy) 

disperzné a rozpúšťadlové, na lepenie gumových profilov ka-
nalizačného programu, na lepenie tapiet, na spájanie dreve-
ných prvkov a výrobkov. 
2 - Farby, náterové hmoty na povrchovú úpravu stien, dreva  
a stavebno-stolárskych výrobkov (vonkajšie i vnútorné), na 
povrchovú ochranu zámočníckych a klampiarskych výrobkov, 
náterové hmoty na báze alkydov, akrylátových a vinylacetáto-
vých disperzií, silikónov, silikátov, epoxidov a polyuretánov. 
6 - Kovové predmety na vybavenie stavieb, ako sú rúrkové 
materiály, armatúry, bazény, dvere, okná, konštrukcie lodžií, 
schody, zábradlia, vzduchotechnické potrubia a komponenty, 
kovové konštrukcie. 
7 - Malá mechanizácia, napríklad elektrické vŕtačky, brúsky, 
vibrátory, píly, cirkulárky, frézy na drevo, elektrické hoblíky, 
miešačky, drážkovače, vstreľovacie prístroje, elektrické strie-
kacie zariadenie. 
8 - Ručné stavebné náradie, napríklad ručné píly, kladivká, 
hladidlá, vodováhy, olovnice, stierky. 
11 - Vybavovacie predmety stavieb - sanitárne zariadenia, po-
trubia ako časti hygienických inštalácií. 
17 - Krytiny, najmä na báze kaučuku a plastov, izolácie tepel-
né na báze penových plastov (polystyrén, extrudovaný polys-
tyrén, penový polyuretán, penový polyetylén), izolačné hmoty  
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proti úniku radónu na báze plastov, izolácie zvukové na báze 
minerálnych vlákien a penových plastov do podláh, priečok a pod- 
hľadov, tesniace tmely na výplne do škár vonkajších a vnútor-
ných na báze disperzií a silikónov a na stavebné dokončovacie 
práce (sanita, kúrenie), armatúry potrubné tlakovzdušné neko-
vové, pevné a ohybné plastové rúrky na domové inštalácie  
a inžinierske siete. 
19 - Krytiny plochých striech na báze asfaltov a modifikova-
ných asfaltov, stavebné hmoty a materiály, najmä betónové 
zmesi, živičné zmesi, murovací materiál, krytiny strešné ne-
kovové, cement, omietkové zmesi, drevo stavebné, nekovové 
pevné rúrkové materiály na báze betónu na inžinierske siete  
a na technické zariadenia budov, okná nekovové, dlažba a ob-
klady nekovové, betónové prvky, bazény plavecké nekovové, 
dvere nekovové, drevené konštrukcie, betónové a železobetó-
nové prefabrikáty. 
36 - Realitná činnosť. 
37 - Stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného 
a pozemného staviteľstva, dodávky stavieb a ich častí v uve-
dených odboroch vrátane bezvýkopových technológií a tune-
lovania, montáže konštrukcií, servisné, dielenské a opravárske 
služby, servisná činnosť (údržba) v oblasti výpočtovej techni-
ky, požičiavanie stavebných strojov a zariadení, prevádzka 
čerpacích staníc pohonných hmôt. 
39 - Doprava materiálov. 
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva, inžinierska čin-
nosť vo výstavbe, poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, 
projektová činnosť, geodetické a kartografické práce, tvorba 
softvéru, ubytovacie a stravovacie služby, skúšanie betónu, ži-
vičných materiálov a skúšanie fyzikálno-mechanických para-
metrov stavebných materiálov v akreditovaných laboratóriách. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha, CZ; 

 
 

(111) 201413 
(151) 19.12.2002 
(156) 23.8.2021 
(180) 23.8.2031 
(210) 2520-2001 
(220) 23.8.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.3.2003 

 7 (511) 1, 2, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 36, 37, 39, 42 
(511) 1 - Lepidlá na lepenie podlahovín (kobercov, PVC, gumy) 

disperzné a rozpúšťadlové, na lepenie gumových profilov ka-
nalizačného programu, na lepenie tapiet, na spájanie dreve-
ných prvkov a výrobkov. 
2 - Farby, náterové hmoty na povrchovú úpravu stien, dreva  
a stavebno-stolárskych výrobkov (vonkajšie i vnútorné), na 
povrchovú ochranu zámočníckych a klampiarskych výrobkov, 
náterové hmoty na báze alkydov, akrylátových a vinylacetáto-
vých disperzií, silikónov, silikátov, epoxidov a polyuretánov. 
6 - Kovové predmety na vybavenie stavieb, ako sú rúrkové 
materiály, armatúry, bazény, dvere, okná, konštrukcie lodžií, 
schody, zábradlia, vzduchotechnické potrubia a komponenty, 
kovové konštrukcie. 
7 - Malá mechanizácia, napríklad elektrické vŕtačky, brúsky, 
vibrátory, píly, cirkulárky, frézy na drevo, elektrické hoblíky, 
miešačky, drážkovače, vstreľovacie prístroje, elektrické strie-
kacie zariadenie. 
 
 

8 - Ručné stavebné náradie, napríklad ručné píly, kladivká, 
hladidlá, vodováhy, olovnice, stierky. 
11 - Vybavovacie predmety stavieb - sanitárne zariadenia, po-
trubia ako časti hygienických inštalácií. 
17 - Krytiny, najmä na báze kaučuku a plastov, izolácie tepel-
né na báze penových plastov (polystyrén, extrudovaný polys-
tyrén, penový polyuretán, penový polyetylén), izolačné hmoty 
proti úniku radónu na báze plastov, izolácie zvukové na báze 
minerálnych vlákien a penových plastov do podláh, priečok  
a podhľadov, tesniace tmely na výplne do škár vonkajších  
a vnútorných na báze disperzií a silikónov a na stavebné do-
končovacie práce (sanita, kúrenie), armatúry potrubné tla-
kovzdušné nekovové, pevné a ohybné plastové rúrky na do-
mové inštalácie a inžinierske siete. 
19 - Krytiny plochých striech na báze asfaltov a modifikova-
ných asfaltov, stavebné hmoty a materiály, najmä betónové 
zmesi, živičné zmesi, murovací materiál, krytiny strešné ne-
kovové, cement, omietkové zmesi, drevo stavebné, nekovové 
pevné rúrkové materiály na báze betónu na inžinierske siete  
a na technické zariadenia budov, okná nekovové, dlažba a ob-
klady nekovové, betónové prvky, bazény plavecké nekovové, 
dvere nekovové, drevené konštrukcie, betónové a železobetó-
nové prefabrikáty. 
36 - Realitná činnosť. 
37 - Stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného 
a pozemného staviteľstva, dodávky stavieb a ich častí v uve-
dených odboroch vrátane bezvýkopových technológií a tune-
lovania, montáže konštrukcií, servisné, dielenské a opravárske 
služby, servisná činnosť (údržba) v oblasti výpočtovej techni-
ky, požičiavanie stavebných strojov a zariadení, prevádzka 
čerpacích staníc pohonných hmôt. 
39 - Doprava materiálov. 
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva, inžinierska čin-
nosť vo výstavbe, poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, 
projektová činnosť, geodetické a kartografické práce, tvorba 
softvéru, ubytovacie a stravovacie služby, skúšanie betónu, ži-
vičných materiálov a skúšanie fyzikálno-mechanických para-
metrov stavebných materiálov v akreditovaných laboratóriách. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, čierna, biela 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha, CZ; 

 
 

(111) 201414 
(151) 19.12.2002 
(156) 23.8.2021 
(180) 23.8.2031 
(210) 2521-2001 
(220) 23.8.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.3.2003 

 7 (511) 1, 2, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 36, 37, 39, 42 
(511) 1 - Lepidlá na lepenie podlahovín (kobercov, PVC, gumy) 

disperzné a rozpúšťadlové, na lepenie gumových profilov ka-
nalizačného programu, na lepenie tapiet, na spájanie dreve-
ných prvkov a výrobkov. 
2 - Farby, náterové hmoty na povrchovú úpravu stien, dreva  
a stavebno-stolárskych výrobkov (vonkajšie i vnútorné), na 
povrchovú ochranu zámočníckych a klampiarskych výrobkov, 
náterové hmoty na báze alkydov, akrylátových a vinylacetáto-
vých disperzií, silikónov, silikátov, epoxidov a polyuretánov. 
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6 - Kovové predmety na vybavenie stavieb, ako sú rúrkové 
materiály, armatúry, bazény, dvere, okná, konštrukcie lodžií, 
schody, zábradlia, vzduchotechnické potrubia a komponenty, 
kovové konštrukcie. 
7 - Malá mechanizácia, napríklad elektrické vŕtačky, brúsky, 
vibrátory, píly, cirkulárky, frézy na drevo, elektrické hoblíky, 
miešačky, drážkovače, vstreľovacie prístroje, elektrické strie-
kacie zariadenie. 
8 - Ručné stavebné náradie, napríklad ručné píly, kladivká, 
hladidlá, vodováhy, olovnice, stierky. 
11 - Vybavovacie predmety stavieb - sanitárne zariadenia, po-
trubia ako časti hygienických inštalácií. 
17 - Krytiny, najmä na báze kaučuku a plastov, izolácie tepel-
né na báze penových plastov (polystyrén, extrudovaný polys-
tyrén, penový polyuretán, penový polyetylén), izolačné hmoty 
proti úniku radónu na báze plastov, izolácie zvukové na báze 
minerálnych vlákien a penových plastov do podláh, priečok  
a podhľadov, tesniace tmely na výplne do škár vonkajších  
a vnútorných na báze disperzií a silikónov a na stavebné do-
končovacie práce (sanita, kúrenie), armatúry potrubné tlako- 
vzdušné nekovové, pevné a ohybné plastové rúrky na domové 
inštalácie a inžinierske siete. 
19 - Krytiny plochých striech na báze asfaltov a modifikova-
ných asfaltov, stavebné hmoty a materiály, najmä betónové 
zmesi, živičné zmesi, murovací materiál, krytiny strešné ne-
kovové, cement, omietkové zmesi, drevo stavebné, nekovové 
pevné rúrkové materiály na báze betónu na inžinierske siete  
a na technické zariadenia budov, okná nekovové, dlažba a ob-
klady nekovové, betónové prvky, bazény plavecké nekovové, 
dvere nekovové, drevené konštrukcie, betónové a železobetó-
nové prefabrikáty. 
36 - Realitná činnosť. 
37 - Stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného 
a pozemného staviteľstva, dodávky stavieb a ich častí v uve-
dených odboroch vrátane bezvýkopových technológií a tune-
lovania, montáže konštrukcií, servisné, dielenské a opravárske 
služby, servisná činnosť (údržba) v oblasti výpočtovej techni-
ky, požičiavanie stavebných strojov a zariadení, prevádzka 
čerpacích staníc pohonných hmôt. 
39 - Doprava materiálov. 
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva, inžinierska čin-
nosť vo výstavbe, poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, 
projektová činnosť, geodetické a kartografické práce, tvorba 
softvéru, ubytovacie a stravovacie služby, skúšanie betónu, ži-
vičných materiálov a skúšanie fyzikálno-mechanických para-
metrov stavebných materiálov v akreditovaných laboratóriách. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha, CZ; 

 
 

(111) 201415 
(151) 19.12.2002 
(156) 23.8.2021 
(180) 23.8.2031 
(210) 2522-2001 
(220) 23.8.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.3.2003 

 7 (511) 1, 2, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 36, 37, 39, 42 
 
 

(511) 1 - Lepidlá na lepenie podlahovín (kobercov, PVC, gumy) 
disperzné a rozpúšťadlové, na lepenie gumových profilov ka-
nalizačného programu, na lepenie tapiet, na spájanie dreve-
ných prvkov a výrobkov. 
2 - Farby, náterové hmoty na povrchovú úpravu stien, dreva  
a stavebno-stolárskych výrobkov (vonkajšie i vnútorné), na 
povrchovú ochranu zámočníckych a klampiarskych výrobkov, 
náterové hmoty na báze alkydov, akrylátových a vinylacetáto-
vých disperzií, silikónov, silikátov, epoxidov a polyuretánov. 
6 - Kovové predmety na vybavenie stavieb, ako sú rúrkové 
materiály, armatúry, bazény, dvere, okná, konštrukcie lodžií, 
schody, zábradlia, vzduchotechnické potrubia a komponenty, 
kovové konštrukcie. 
7 - Malá mechanizácia, napríklad elektrické vŕtačky, brúsky, 
vibrátory, píly, cirkulárky, frézy na drevo, elektrické hoblíky, 
miešačky, drážkovače, vstreľovacie prístroje, elektrické strie-
kacie zariadenie. 
8 - Ručné stavebné náradie, napríklad ručné píly, kladivká, 
hladidlá, vodováhy, olovnice, stierky. 
11 - Vybavovacie predmety stavieb - sanitárne zariadenia, po-
trubia ako časti hygienických inštalácií. 
17 - Krytiny, najmä na báze kaučuku a plastov, izolácie tepel-
né na báze penových plastov (polystyrén, extrudovaný polys-
tyrén, penový polyuretán, penový polyetylén), izolačné hmoty 
proti úniku radónu na báze plastov, izolácie zvukové na báze 
minerálnych vlákien a penových plastov do podláh, priečok  
a podhľadov, tesniace tmely na výplne do škár vonkajších  
a vnútorných na báze disperzií a silikónov a na stavebné do-
končovacie práce (sanita, kúrenie), armatúry potrubné tlako- 
vzdušné nekovové, pevné a ohybné plastové rúrky na domové 
inštalácie a inžinierske siete. 
19 - Krytiny plochých striech na báze asfaltov a modifikova-
ných asfaltov, stavebné hmoty a materiály, najmä betónové 
zmesi, živičné zmesi, murovací materiál, krytiny strešné ne-
kovové, cement, omietkové zmesi, drevo stavebné, nekovové 
pevné rúrkové materiály na báze betónu na inžinierske siete  
a na technické zariadenia budov, okná nekovové, dlažba a ob-
klady nekovové, betónové prvky, bazény plavecké nekovové, 
dvere nekovové, drevené konštrukcie, betónové a železobetó-
nové prefabrikáty. 
36 - Realitná činnosť. 
37 - Stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného 
a pozemného staviteľstva, dodávky stavieb a ich častí v uve-
dených odboroch vrátane bezvýkopových technológií a tune-
lovania, montáže konštrukcií, servisné, dielenské a opravárske 
služby, servisná činnosť (údržba) v oblasti výpočtovej techni-
ky, požičiavanie stavebných strojov a zariadení, prevádzka 
čerpacích staníc pohonných hmôt. 
39 - Doprava materiálov. 
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva, inžinierska čin-
nosť vo výstavbe, poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, 
projektová činnosť, geodetické a kartografické práce, tvorba 
softvéru, ubytovacie a stravovacie služby, skúšanie betónu, ži-
vičných materiálov a skúšanie fyzikálno-mechanických para-
metrov stavebných materiálov v akreditovaných laboratóriách. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha, CZ; 

 
 

(111) 201416 
(151) 19.12.2002 
(156) 23.8.2021 
(180) 23.8.2031 
(210) 2523-2001 
(220) 23.8.2001 
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(442) 6.8.2002 
(450) 4.3.2003 

 7 (511) 1, 2, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 36, 37, 39, 42 
(511) 1 - Lepidlá na lepenie podlahovín (kobercov, PVC, gumy) 

disperzné a rozpúšťadlové, na lepenie gumových profilov ka-
nalizačného programu, na lepenie tapiet, na spájanie dreve-
ných prvkov a výrobkov. 
2 - Farby, náterové hmoty na povrchovú úpravu stien, dreva  
a stavebno-stolárskych výrobkov (vonkajšie i vnútorné), na 
povrchovú ochranu zámočníckych a klampiarskych výrobkov, 
náterové hmoty na báze alkydov, akrylátových a vinylacetáto-
vých disperzií, silikónov, silikátov, epoxidov a polyuretánov. 
6 - Kovové predmety na vybavenie stavieb, ako sú rúrkové 
materiály, armatúry, bazény, dvere, okná, konštrukcie lodžií, 
schody, zábradlia, vzduchotechnické potrubia a komponenty, 
kovové konštrukcie. 
7 - Malá mechanizácia, napríklad elektrické vŕtačky, brúsky, 
vibrátory, píly, cirkulárky, frézy na drevo, elektrické hoblíky, 
miešačky, drážkovače, vstreľovacie prístroje, elektrické strie-
kacie zariadenie. 
8 - Ručné stavebné náradie, napríklad ručné píly, kladivká, 
hladidlá, vodováhy, olovnice, stierky. 
11 - Vybavovacie predmety stavieb - sanitárne zariadenia, po-
trubia ako časti hygienických inštalácií. 
17 - Krytiny, najmä na báze kaučuku a plastov, izolácie tepel-
né na báze penových plastov (polystyrén, extrudovaný polys-
tyrén, penový polyuretán, penový polyetylén), izolačné hmoty 
proti úniku radónu na báze plastov, izolácie zvukové na báze 
minerálnych vlákien a penových plastov do podláh, priečok  
a podhľadov, tesniace tmely na výplne do škár vonkajších  
a vnútorných na báze disperzií a silikónov a na stavebné do-
končovacie práce (sanita, kúrenie), armatúry potrubné tla-
kovzdušné nekovové, pevné a ohybné plastové rúrky na do-
mové inštalácie a inžinierske siete. 
19 - Krytiny plochých striech na báze asfaltov a modifikova-
ných asfaltov, stavebné hmoty a materiály, najmä betónové 
zmesi, živičné zmesi, murovací materiál, krytiny strešné ne-
kovové, cement, omietkové zmesi, drevo stavebné, nekovové 
pevné rúrkové materiály na báze betónu na inžinierske siete  
a na technické zariadenia budov, okná nekovové, dlažba a ob-
klady nekovové, betónové prvky, bazény plavecké nekovové, 
dvere nekovové, drevené konštrukcie, betónové a železobetó-
nové prefabrikáty. 
36 - Realitná činnosť. 
37 - Stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného 
a pozemného staviteľstva, dodávky stavieb a ich častí v uve-
dených odboroch vrátane bezvýkopových technológií a tune-
lovania, montáže konštrukcií, servisné, dielenské a opravárske 
služby, servisná činnosť (údržba) v oblasti výpočtovej techni-
ky, požičiavanie stavebných strojov a zariadení, prevádzka 
čerpacích staníc pohonných hmôt. 
39 - Doprava materiálov. 
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva, inžinierska čin-
nosť vo výstavbe, poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, 
projektová činnosť, geodetické a kartografické práce, tvorba 
softvéru, ubytovacie a stravovacie služby, skúšanie betónu, ži-
vičných materiálov a skúšanie fyzikálno-mechanických para-
metrov stavebných materiálov v akreditovaných laboratóriách. 

(540) 
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 7 (511) 1, 2, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 36, 37, 39, 42 
(511) 1 - Lepidlá na lepenie podlahovín (kobercov, PVC, gumy) 

disperzné a rozpúšťadlové, na lepenie gumových profilov ka-
nalizačného programu, na lepenie tapiet, na spájanie dreve-
ných prvkov a výrobkov. 
2 - Farby, náterové hmoty na povrchovú úpravu stien, dreva  
a stavebno-stolárskych výrobkov (vonkajšie i vnútorné), na 
povrchovú ochranu zámočníckych a klampiarskych výrobkov, 
náterové hmoty na báze alkydov, akrylátových a vinylacetáto-
vých disperzií, silikónov, silikátov, epoxidov a polyuretánov. 
6 - Kovové predmety na vybavenie stavieb, ako sú rúrkové 
materiály, armatúry, bazény, dvere, okná, konštrukcie lodžií, 
schody, zábradlia, vzduchotechnické potrubia a komponenty, 
kovové konštrukcie. 
7 - Malá mechanizácia, napríklad elektrické vŕtačky, brúsky, 
vibrátory, píly, cirkulárky, frézy na drevo, elektrické hoblíky, 
miešačky, drážkovače, vstreľovacie prístroje, elektrické strieka-
cie zariadenie. 
8 - Ručné stavebné náradie, napríklad ručné píly, kladivká, 
hladidlá, vodováhy, olovnice, stierky. 
11 - Vybavovacie predmety stavieb - sanitárne zariadenia, po-
trubia ako časti hygienických inštalácií. 
17 - Krytiny, najmä na báze kaučuku a plastov, izolácie tepelné na 
báze penových plastov (polystyrén, extrudovaný polystyrén, pe-
nový polyuretán, penový polyetylén), izolačné hmoty proti úniku 
radónu na báze plastov, izolácie zvukové na báze minerálnych 
vlákien a penových plastov do podláh, priečok a podhľadov, tes-
niace tmely na výplne do škár vonkajších a vnútorných na báze 
disperzií a silikónov a na stavebné dokončovacie práce (sanita, kú-
renie), armatúry potrubné tlakovzdušné nekovové, pevné a ohyb-
né plastové rúrky na domové inštalácie a inžinierske siete. 
19 - Krytiny plochých striech na báze asfaltov a modifikova-
ných asfaltov, stavebné hmoty a materiály, najmä betónové 
zmesi, živičné zmesi, murovací materiál, krytiny strešné ne-
kovové, cement, omietkové zmesi, drevo stavebné, nekovové 
pevné rúrkové materiály na báze betónu na inžinierske siete  
a na technické zariadenia budov, okná nekovové, dlažba a ob-
klady nekovové, betónové prvky, bazény plavecké nekovové, 
dvere nekovové, drevené konštrukcie, betónové a železobetó-
nové prefabrikáty. 
36 - Realitná činnosť. 
37 - Stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného 
a pozemného staviteľstva, dodávky stavieb a ich častí v uve-
dených odboroch vrátane bezvýkopových technológií a tune-
lovania, montáže konštrukcií, servisné, dielenské a opravárske 
služby, servisná činnosť (údržba) v oblasti výpočtovej techni-
ky, požičiavanie stavebných strojov a zariadení, prevádzka 
čerpacích staníc pohonných hmôt. 
39 - Doprava materiálov. 
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva, inžinierska čin-
nosť vo výstavbe, poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, 
projektová činnosť, geodetické a kartografické práce, tvorba 
softvéru, ubytovacie a stravovacie služby, skúšanie betónu, ži-
vičných materiálov a skúšanie fyzikálno-mechanických para-
metrov stavebných materiálov v akreditovaných laboratóriách. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
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disperzné a rozpúšťadlové, na lepenie gumových profilov ka-
nalizačného programu, na lepenie tapiet, na spájanie dreve-
ných prvkov a výrobkov. 
2 - Farby, náterové hmoty na povrchovú úpravu stien, dreva  
a stavebno-stolárskych výrobkov (vonkajšie i vnútorné), na 
povrchovú ochranu zámočníckych a klampiarskych výrobkov, 
náterové hmoty na báze alkydov, akrylátových a vinylacetáto-
vých disperzií, silikónov, silikátov, epoxidov a polyuretánov. 
6 - Kovové predmety na vybavenie stavieb, ako sú rúrkové 
materiály, armatúry, bazény, dvere, okná, konštrukcie lodžií, 
schody, zábradlia, vzduchotechnické potrubia a komponenty, 
kovové konštrukcie. 
7 - Malá mechanizácia, napríklad elektrické vŕtačky, brúsky, 
vibrátory, píly, cirkulárky, frézy na drevo, elektrické hoblíky, 
miešačky, drážkovače, vstreľovacie prístroje, elektrické strie-
kacie zariadenie. 
8 - Ručné stavebné náradie, napríklad ručné píly, kladivká, 
hladidlá, vodováhy, olovnice, stierky. 
11 - Vybavovacie predmety stavieb - sanitárne zariadenia, po-
trubia ako časti hygienických inštalácií. 
17 - Krytiny, najmä na báze kaučuku a plastov, izolácie tepel-
né na báze penových plastov (polystyrén, extrudovaný polys-
tyrén, penový polyuretán, penový polyetylén), izolačné hmoty 
proti úniku radónu na báze plastov, izolácie zvukové na báze 
minerálnych vlákien a penových plastov do podláh, priečok  
a podhľadov, tesniace tmely na výplne do škár vonkajších  
a vnútorných na báze disperzií a silikónov a na stavebné do-
končovacie práce (sanita, kúrenie), armatúry potrubné tlako- 
vzdušné nekovové, pevné a ohybné plastové rúrky na domové 
inštalácie a inžinierske siete. 
19 - Krytiny plochých striech na báze asfaltov a modifikova-
ných asfaltov, stavebné hmoty a materiály, najmä betónové 
zmesi, živičné zmesi, murovací materiál, krytiny strešné ne-
kovové, cement, omietkové zmesi, drevo stavebné, nekovové 
pevné rúrkové materiály na báze betónu na inžinierske siete  
a na technické zariadenia budov, okná nekovové, dlažba a ob-
klady nekovové, betónové prvky, bazény plavecké nekovové, 
dvere nekovové, drevené konštrukcie, betónové a železobetó-
nové prefabrikáty. 
36 - Realitná činnosť. 
37 - Stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného 
a pozemného staviteľstva, dodávky stavieb a ich častí v uve-
dených odboroch vrátane bezvýkopových technológií a tune-
lovania, montáže konštrukcií, servisné, dielenské a opravárske 
služby, servisná činnosť (údržba) v oblasti výpočtovej techni-
ky, požičiavanie stavebných strojov a zariadení, prevádzka 
čerpacích staníc pohonných hmôt. 
39 - Doprava materiálov. 
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva, inžinierska čin-
nosť vo výstavbe, poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, 
projektová činnosť, geodetické a kartografické práce, tvorba 
softvéru, ubytovacie a stravovacie služby, skúšanie betónu, ži-
vičných materiálov a skúšanie fyzikálno-mechanických para-
metrov stavebných materiálov v akreditovaných laboratóriách. 

(540) Skanska CZ 
(550) slovná 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha, CZ; 

 
 
 
 

(111) 201419 
(151) 19.12.2002 
(156) 23.8.2021 
(180) 23.8.2031 
(210) 2526-2001 
(220) 23.8.2001 
(442) 6.8.2002 
(450) 4.3.2003 
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disperzné a rozpúšťadlové, na lepenie gumových profilov ka-
nalizačného programu, na lepenie tapiet, na spájanie dreve-
ných prvkov a výrobkov. 
2 - Farby, náterové hmoty na povrchovú úpravu stien, dreva  
a stavebno-stolárskych výrobkov (vonkajšie i vnútorné), na 
povrchovú ochranu zámočníckych a klampiarskych výrobkov, 
náterové hmoty na báze alkydov, akrylátových a vinylacetáto-
vých disperzií, silikónov, silikátov, epoxidov a polyuretánov. 
6 - Kovové predmety na vybavenie stavieb, ako sú rúrkové 
materiály, armatúry, bazény, dvere, okná, konštrukcie lodžií, 
schody, zábradlia, vzduchotechnické potrubia a komponenty, 
kovové konštrukcie. 
7 - Malá mechanizácia, napríklad elektrické vŕtačky, brúsky, 
vibrátory, píly, cirkulárky, frézy na drevo, elektrické hoblíky, 
miešačky, drážkovače, vstreľovacie prístroje, elektrické strie-
kacie zariadenie. 
8 - Ručné stavebné náradie, napríklad ručné píly, kladivká, 
hladidlá, vodováhy, olovnice, stierky. 
11 - Vybavovacie predmety stavieb - sanitárne zariadenia, po-
trubia ako časti hygienických inštalácií. 
17 - Krytiny, najmä na báze kaučuku a plastov, izolácie tepel-
né na báze penových plastov (polystyrén, extrudovaný polys-
tyrén, penový polyuretán, penový polyetylén), izolačné hmoty 
proti úniku radónu na báze plastov, izolácie zvukové na báze 
minerálnych vlákien a penových plastov do podláh, priečok  
a podhľadov, tesniace tmely na výplne do škár vonkajších  
a vnútorných na báze disperzií a silikónov a na stavebné do-
končovacie práce (sanita, kúrenie), armatúry potrubné tlako- 
vzdušné nekovové, pevné a ohybné plastové rúrky na domové 
inštalácie a inžinierske siete. 
19 - Krytiny plochých striech na báze asfaltov a modifikova-
ných asfaltov, stavebné hmoty a materiály, najmä betónové 
zmesi, živičné zmesi, murovací materiál, krytiny strešné ne-
kovové, cement, omietkové zmesi, drevo stavebné, nekovové 
pevné rúrkové materiály na báze betónu na inžinierske siete  
a na technické zariadenia budov, okná nekovové, dlažba a ob-
klady nekovové, betónové prvky, bazény plavecké nekovové, 
dvere nekovové, drevené konštrukcie, betónové a železobetó-
nové prefabrikáty. 
36 - Realitná činnosť. 
37 - Stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného 
a pozemného staviteľstva, dodávky stavieb a ich častí v uve-
dených odboroch vrátane bezvýkopových technológií a tune-
lovania, montáže konštrukcií, servisné, dielenské a opravárske 
služby, servisná činnosť (údržba) v oblasti výpočtovej techni-
ky, požičiavanie stavebných strojov a zariadení, prevádzka 
čerpacích staníc pohonných hmôt. 
39 - Doprava materiálov. 
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva, inžinierska čin-
nosť vo výstavbe, poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, 
projektová činnosť, geodetické a kartografické práce, tvorba 
softvéru, ubytovacie a stravovacie služby, skúšanie betónu, ži-
vičných materiálov a skúšanie fyzikálno-mechanických para-
metrov stavebných materiálov v akreditovaných laboratóriách. 

(540) Skanska 
(550) slovná 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha, CZ; 
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disperzné a rozpúšťadlové, na lepenie gumových profilov ka-
nalizačného programu, na lepenie tapiet, na spájanie dreve-
ných prvkov a výrobkov. 
2 - Farby, náterové hmoty na povrchovú úpravu stien, dreva  
a stavebno-stolárskych výrobkov (vonkajšie i vnútorné), na 
povrchovú ochranu zámočníckych a klampiarskych výrobkov, 
náterové hmoty na báze alkydov, akrylátových a vinylacetáto-
vých disperzií, silikónov, silikátov, epoxidov a polyuretánov. 
6 - Kovové predmety na vybavenie stavieb, ako sú rúrkové 
materiály, armatúry, bazény, dvere, okná, konštrukcie lodžií, 
schody, zábradlia, vzduchotechnické potrubia a komponenty, 
kovové konštrukcie. 
7 - Malá mechanizácia, napríklad elektrické vŕtačky, brúsky, 
vibrátory, píly, cirkulárky, frézy na drevo, elektrické hoblíky, 
miešačky, drážkovače, vstreľovacie prístroje, elektrické strie-
kacie zariadenie. 
8 - Ručné stavebné náradie, napríklad ručné píly, kladivká, 
hladidlá, vodováhy, olovnice, stierky. 
11 - Vybavovacie predmety stavieb - sanitárne zariadenia, po-
trubia ako časti hygienických inštalácií. 
17 - Krytiny, najmä na báze kaučuku a plastov, izolácie tepel-
né na báze penových plastov (polystyrén, extrudovaný polys-
tyrén, penový polyuretán, penový polyetylén), izolačné hmoty 
proti úniku radónu na báze plastov, izolácie zvukové na báze 
minerálnych vlákien a penových plastov do podláh, priečok  
a podhľadov, tesniace tmely na výplne do škár vonkajších  
a vnútorných na báze disperzií a silikónov a na stavebné do-
končovacie práce (sanita, kúrenie), armatúry potrubné tlako- 
vzdušné nekovové, pevné a ohybné plastové rúrky na domové 
inštalácie a inžinierske siete. 
19 - Krytiny plochých striech na báze asfaltov a modifikova-
ných asfaltov, stavebné hmoty a materiály, najmä betónové 
zmesi, živičné zmesi, murovací materiál, krytiny strešné ne-
kovové, cement, omietkové zmesi, drevo stavebné, nekovové 
pevné rúrkové materiály na báze betónu na inžinierske siete  
a na technické zariadenia budov, okná nekovové, dlažba a ob-
klady nekovové, betónové prvky, bazény plavecké nekovové, 
dvere nekovové, drevené konštrukcie, betónové a železobetó-
nové prefabrikáty. 
36 - Realitná činnosť. 
37 - Stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného 
a pozemného staviteľstva, dodávky stavieb a ich častí v uve-
dených odboroch vrátane bezvýkopových technológií a tune-
lovania, montáže konštrukcií, servisné, dielenské a opravárske 
služby, servisná činnosť (údržba) v oblasti výpočtovej techni-
ky, požičiavanie stavebných strojov a zariadení, prevádzka 
čerpacích staníc pohonných hmôt. 
39 - Doprava materiálov. 
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva, inžinierska čin-
nosť vo výstavbe, poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, 
projektová činnosť, geodetické a kartografické práce, tvorba 
softvéru, ubytovacie a stravovacie služby, skúšanie betónu, ži-
vičných materiálov a skúšanie fyzikálno-mechanických para-
metrov stavebných materiálov v akreditovaných laboratóriách. 

(540) IPS Skanska 
(550) slovná 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha, CZ; 

 
 
 
 

(111) 201522 
(151) 16.1.2003 
(156) 12.10.2021 
(180) 12.10.2031 
(210) 2996-2001 
(220) 12.10.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

 8 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a liečivá na liečbu porúch ukla-

dania glykolipidov vrátane Gaucherovej choroby a Fabryho 
choroby. 

(540) ZAVESCA 
(550) slovná 
(732) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbestrasse 16, 4123 All- 

schwil, CH; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201547 
(151) 16.1.2003 
(156) 25.10.2021 
(180) 25.10.2031 
(210) 3105-2001 
(220) 25.10.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutické výrobky. 

(540) BROMO 
(550) slovná 
(732) Krewel Meuselbach GmbH, Postfach 1263, D-53775 Eitorf, DE; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201637 
(151) 16.1.2003 
(156) 10.9.2021 
(180) 10.9.2031 
(210) 2653-2001 
(220) 10.9.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

 7 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Softvér - počítačové programy, ekonomické a informačné 

systémy. 
37 - Servis v oblasti počítačového hardvéru. 
42 - Servis a poradenstvo v oblasti počítačových programov, 
vývoj a tvorba softvéru, poradenstvo v oblasti počítačového 
hardvéru. 

(540) LCS.NORIS 
(550) slovná 
(732) INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným, Stromová 13, 

837 62 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 201640 
(151) 16.1.2003 
(156) 10.9.2021 
(180) 10.9.2031 
(210) 2656-2001 
(220) 10.9.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

 7 (511) 9, 37, 42 
(511) 9 - Softvér - programy pre počítače, ekonomické a informačné 

systémy. 
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37 - Servis v oblasti počítačového hardvéru. 
42 - Servis a poradenstvo v oblasti počítačových programov, 
vývoj a tvorba softvéru, poradenstvo v oblasti počítačového 
hardvéru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela, zelená 
(732) INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným, Stromová 13, 

837 62 Bratislava, SK; 
 
 

(111) 201665 
(151) 16.1.2003 
(156) 24.10.2021 
(180) 24.10.2031 
(210) 3097-2001 
(220) 24.10.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Liek proti rakovine, glukóza na lekárske účely, lecitín na 

lekárske účely. 

(540) GENEXOL 
(550) slovná 
(732) Samyang Holdings Corporation, 31, Jong-ro 33-gil, Jongno- 

-gu, Seoul, KR; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 202467 
(151) 15.4.2003 
(156) 5.10.2021 
(180) 5.10.2031 
(210) 2925-2001 
(220) 5.10.2001 
(310) 170487 
(320) 13.8.2001 
(330) CZ 
(442) 9.1.2003 
(450) 1.7.2003 

 7 (511) 6, 7, 9, 12, 37 
(511) 6 - Drobné zámočnícke výrobky, kovové konštrukcie, vodiace 

lišty, čapy, spojky a príchytky na káble, kladky nie ako časti 
strojov, kovania, kovové skrutky, skrutkové matice, nátrubky, 
kovové nosníky, kovové objímky, kovové skrinky, príruby, 
skrutky, spojovacie skrutky na káble, západky, zarážky. 
7 - Elektrické trakčné stroje a prístroje, alternátory, cievky ako 
časti strojov, dynamá, generátory elektriny, hriadele pre stroje, 
hriadeľové spojky, pohonné mechanizmy, elektrické motory 
nie pre pozemné vozidlá, ovládacie mechanizmy pre stroje, 
mechanické a pneumatické hnacie stroje, ojnice, ozubené ko-
lesá nie pre motorové vozidlá, piesty pre valce nie pre moto-
rové vozidlá, pružiny, prevodové hriadele, prevody pre stroje, 
pohonné mechanizmy iné ako pre vozidlá, prevodové mecha-
nizmy, regulátory ako časti strojov, hydraulické ovládacie za-
riadenia, uhlíkové kefy, kladky ako časti strojov, kryty, kĺbové 
spojky, kolesá strojov, striekacie pištole, brúsky, čerpadlá, ge-
nerátory prúdu, zdroje prúdu, elektrické mlynčeky pre domác-
nosť, frézky, vysávače prachu, zdviháky, hoblovky, kompre-
sory, kladkostroje, obrábacie stroje, elektrické kuchynské stro-
je, lisy, ložiská, mangle, miešačky, umývačky na riad, nástroje 
ako časti strojov, ručné nástroje a náradie na iný než ručný po-
hon, píly, pluhy, práčky, sekačky na trávu, skrine (časti stro-
jov), súkolesia ako časti strojov, spojovacie časti, zváracie 
stroje, šijacie stroje, šrotovníky, vŕtačky. 

9 - Automatické riadenie na vozidlá, elektromagnetické ciev-
ky, elektrické spojky, svorky, konektory, odbočné škatule, 
elektrické kolektory, svetelná signalizácia, prepínače, vypína-
če, rozvádzače, meracie zariadenia, obmedzovače, poistky, is-
tiče, elektrické regulátory, rozvodné panely, rozvodné a spína-
cie skrine, spojovacie skrinky, svorkovnice, transformátory, tl- 
mivky, trolejové zberače. 
12 - Meniče (konvertory) točivých momentov v pozemných 
vozidlách. 
37 - Opravy elektrických strojov a prístrojov. 

(540) CHEETAH 
(550) slovná 
(732) FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s., U Přivaděče 1315/3, 

Černice, 326 00 Plzeň, CZ; 
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 

 
 

(111) 203533 
(151) 6.8.2003 
(156) 29.11.2021 
(180) 29.11.2031 
(210) 3572-2001 
(220) 29.11.2001 
(442) 2.5.2003 
(450) 4.11.2003 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív). 

(540) VODKA ICEBERG 
(550) slovná 
(732) UNITED BRANDS, s. r. o., Modletice 98, 251 01 Praha, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 203645 
(151) 7.8.2003 
(156) 29.11.2021 
(180) 29.11.2031 
(210) 3580-2001 
(220) 29.11.2001 
(442) 2.5.2003 
(450) 4.11.2003 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív). 

(540) VODKA CRYSTAL 
(550) slovná 
(732) UNITED BRANDS, s. r. o., Modletice 98, 251 01 Praha, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 203843 
(151) 8.9.2003 
(156) 29.4.2022 
(180) 29.4.2032 
(210) 1285-2002 
(220) 29.4.2002 
(442) 3.6.2003 
(450) 2.12.2003 

 8 (511) 3, 18, 25 
(511) 3 - Krém a prípravky na ošetrenie obuvi. 

18 - Kožená galantéria, dáždniky, kožené doplnky. 
25 - Obuv, pančuchový tovar, ponožky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) EUROSTYLE, spol. s r. o., Obchodná 72, 811 06 Bratislava, SK; 
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(111) 204142 
(151) 7.10.2003 
(156) 12.11.2021 
(180) 12.11.2031 
(210) 3347-2001 
(220) 12.11.2001 
(442) 1.7.2003 
(450) 8.1.2004 

 8 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje pochádzajúce z Mexika (s výnimkou 

pív). 

(540) MEXICANA SILVER 
(550) slovná 
(732) UNITED BRANDS, s. r. o., Modletice 98, 251 01 Praha, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 204143 
(151) 7.10.2003 
(156) 12.11.2021 
(180) 12.11.2031 
(210) 3348-2001 
(220) 12.11.2001 
(442) 1.7.2003 
(450) 8.1.2004 

 8 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje pochádzajúce z Mexika (s výnimkou 

pív). 

(540) MEXICANA GOLD 
(550) slovná 
(732) UNITED BRANDS, s. r. o., Modletice 98, 251 01 Praha, CZ; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 207712 
(151) 9.11.2004 
(156) 27.7.2021 
(180) 27.7.2031 
(210) 2272-2001 
(220) 27.7.2001 
(442) 3.8.2004 
(450) 4.2.2005 

 7 (511) 35, 36, 37, 42 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment a podnikové poraden-

stvo; prieskum trhu. 
36 - Sprostredkovatelia nehnuteľností; prenájom nehnuteľnos-
tí; správa nehnuteľností; realitné kancelárie. 
37 - Stavebníctvo, stavebný dozor, stavebné informácie. 
42 - Inžinierska činnosť. 

(540) REAVIS 
(550) slovná 
(732) HB Reavis Group s. r. o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratisla-

va, SK; 
 
 

(111) 230890 
(151) 14.11.2011 
(156) 11.4.2021 
(180) 11.4.2031 
(210) 644-2011 
(220) 11.4.2011 
(442) 4.8.2011 
(450) 4.1.2012 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Papierové propagačné materiály; plagáty; tlačivá; infor-

mačné produkty na papierových nosičoch, predovšetkým na 
informovanie o filmových festivaloch; tlačené reklamné a úžit- 
kové manuály, predovšetkým v spojitosti s organizovaním  
 

 
 

 filmových festivalov; periodická a neperiodická tlač a publi- 
kácie; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; noviny; katalógy; 
kalendáre; príručky; prospekty; ročenky; fotografie; firemné 
listiny; letáky; grafické reprodukcie; databázy na papierových 
nosičoch; papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; pe- 
čiatky; písacie potreby; nálepky; lepiace štítky; papiernický 
tovar a písacie potreby; nálepky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; papiernický tovar; albumy; atlasy; formuláre; 
predmety z kartónu; vrecia a vrecká z papiera alebo plasto-
vých materiálov; papier; kartón; lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; lepidlá na 
papier a na použitie v domácnosti; vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov. 
35 - Reklamné agentúry; reklamná činnosť, najmä reklamná 
činnosť v spojitosti s filmovými festivalmi; reklama; reklama 
(online) v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklam-
ného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom 
reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou; reklama v spo-
jitosti so zábavnými, spoločenskými, športovými a vzdeláva-
cími podujatiami; prieskum vzťahov medzi občanmi, podnik-
mi, inštitúciami a spoločenským prostredím; organizovanie 
výstav na obchodné a reklamné účely; zhromažďovanie fil-
mov, filmových nosičov, DVD a CD diskov pre tretie osoby 
(okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli 
tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostred-
níctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predaj-
ní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronický-
mi prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo 
prostredníctvom telenákupu; vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov; poskytovanie informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
41 - Organizovanie filmových festivalov, kultúrnych súťaží; 
organizovanie umeleckých súťaží; organizovanie predstavení 
a súťaží v herectve a literárno-dramatických kategóriách; or-
ganizovanie kastingov; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a škole-
ní; klubové služby (výchovno-zábavné); koncertné siene, sály; 
služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; orga-
nizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; 
služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel  
s cieľom kultúrnym alebo vzdelávacím; vzdelávanie; školenia; 
výcvik; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie elektronických 
publikácií online bez možnosti kopírovania; zverejňovanie  
a vydávanie textov okrem reklamných a náborových; vydáva-
nie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie 
kníh; informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zába-
vy; služby na oddych a rekreáciu; organizovanie športových 
súťaží; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných 
predstavení; manažérske služby pri organizovaní súťaží, podu-
jatí a predstavení; organizovanie živých vystúpení; zábavné 
parky; služby prázdninových táborov (zábava); pedagogické 
informácie; organizácia a vedenie dielní na výučbu; fotografo-
vanie; prekladateľské služby; tvorba výchovných a vzdeláva-
cích programov pre mládež; poskytovanie informácií o uvede-
ných službách prostredníctvom komunikačných médií, elek-
tronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, 
prezentácia kultúry (slovenskej, európskej, svetovej) prostred-
níctvom organizovania festivalov, prehliadok, výstav, kurzov, 
súťaží, workshopov, spoločenských večerov. 

(540) FIFFBA 
(550) slovná 
(732) Institut Francais de Slovaquie, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, 

SK; 
(740) Mišík Viktor, Mgr., Bratislava, SK; 
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(111) 231029 
(151) 14.11.2011 
(156) 11.4.2021 
(180) 11.4.2031 
(210) 643-2011 
(220) 11.4.2011 
(442) 4.8.2011 
(450) 4.1.2012 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Papierové propagačné materiály; plagáty; tlačivá; infor-

mačné produkty na papierových nosičoch, predovšetkým na 
informovanie o filmových festivaloch; tlačené reklamné a úžit- 
kové manuály, predovšetkým v spojitosti s organizovaním 
filmových festivalov; periodická a neperiodická tlač a publi-
kácie; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; noviny; katalógy; 
kalendáre; príručky; prospekty; ročenky; fotografie; firemné 
listiny; letáky; grafické reprodukcie; databázy na papierových 
nosičoch; papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; 
pečiatky; písacie potreby; nálepky; lepiace štítky; papiernický 
tovar a písacie potreby; nálepky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; papiernický tovar; albumy; atlasy; formuláre; 
predmety z kartónu; vrecia a vrecká z papiera alebo plasto-
vých materiálov; papier; kartón; lepenka a výrobky z týchto 
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; lepidlá na 
papier a na použitie v domácnosti; vzdelávacie a učebné po-
treby okrem prístrojov. 
35 - Reklamné agentúry; reklamná činnosť, najmä reklamná 
činnosť v spojitosti s filmovými festivalmi; reklama; reklama 
(online) v počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklam-
ného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom 
reklamných materiálov; vzťahy s verejnosťou; reklama v spo-
jitosti so zábavnými, spoločenskými, športovými a vzdeláva-
cími podujatiami; prieskum vzťahov medzi občanmi, podnik-
mi, inštitúciami a spoločenským prostredím; organizovanie 
výstav na obchodné a reklamné účely; zhromažďovanie fil-
mov, filmových nosičov, DVD a CD diskov pre tretie osoby 
(okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli 
tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostred-
níctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predaj-
ní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronický-
mi prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo 
prostredníctvom telenákupu; vydávanie a aktualizovanie re-
klamných materiálov; poskytovanie informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronic-
kej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
41 - Organizovanie filmových festivalov, kultúrnych súťaží; 
organizovanie umeleckých súťaží; organizovanie predstavení 
a súťaží v herectve a literárno-dramatických kategóriách; or-
ganizovanie kastingov; organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a škole-
ní; klubové služby (výchovno-zábavné); koncertné siene, sály; 
služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; orga-
nizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizo-
vanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; 
služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel 
na kultúrne alebo vzdelávacie účely; vzdelávanie; školenia; 
výcvik; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie elektronických 
publikácií online bez možnosti kopírovania; zverejňovanie  
a vydávanie textov okrem reklamných a náborových; vydáva-
nie (online) kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie 
kníh; informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zába-
vy; služby na oddych a rekreáciu; organizovanie športových 
súťaží; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo 
iných predstavení; manažérske služby pri organizovaní súťaží, 
podujatí a predstavení; organizovanie živých vystúpení; zá-
bavné parky; služby prázdninových táborov (zábava); peda-
gogické informácie; organizácia a vedenie dielní na výučbu; 
fotografovanie; prekladateľské služby; tvorba výchovných a vzde- 
lávacích programov pre mládež; poskytovanie informácií  
 

o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, 
prezentácia kultúry (slovenskej, európskej, svetovej) prostred-
níctvom organizovania festivalov, prehliadok, výstav, kurzov, 
súťaží, workshopov, spoločenských večerov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, modrá, fialová, biela, červená, žltá, zelená 
(732) Institut Francais de Slovaquie, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, 

SK; 
(740) Mišík Viktor, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 231173 
(151) 12.12.2011 
(156) 3.6.2021 
(180) 3.6.2031 
(210) 5402-2011 
(220) 3.6.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomic-

kých poradcov, reklama, propagácia, inzercia, marketing, pre-
vádzkovanie internetového obchodu s reklamnými materiálmi 
a propagačnými predmetmi všetkého druhu, s tlačovinami, le-
tákmi, časopismi, prospektami, drobnými darčekovými pred-
metmi, vizitkami a kancelárskymi potrebami. 
36 - Činnosť finančných poradcov, finančné a peňažné služby, 
poistenie, činnosť realitnej kancelárie a realitná činnosť vše-
tkého druhu, správa nehnuteľností, developerská činnosť v in-
vestičnej výstavbe, poisťovacie služby, služby bankových, fi-
nančných, úverových a sporiacich ústavov ako napr. finančné 
služby, správa financií, stavebné sporenie, poskytovanie hypo-
ték, úverov a pôžičiek. 
41 - Organizovanie, sprostredkovanie a usporadúvanie škole-
ní, kurzov, sympózií a kongresov, výchovné, vzdelávacie, kul-
túrne, zábavné a športové činnosti, lektorská činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela, sivá 
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 

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

 
 

(111) 231174 
(151) 12.12.2011 
(156) 3.6.2021 
(180) 3.6.2031 
(210) 5403-2011 
(220) 3.6.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomic-

kých poradcov, reklama, propagácia, inzercia, marketing, pre-
vádzkovanie internetového obchodu s reklamnými materiálmi  
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a propagačnými predmetmi všetkého druhu, s tlačovinami, le-
tákmi, časopismi, prospektami, drobnými darčekovými pred-
metmi, vizitkami a kancelárskymi potrebami. 
36 - Činnosť finančných poradcov, finančné a peňažné služby, 
poistenie, činnosť realitnej kancelárie a realitná činnosť vše-
tkého druhu, správa nehnuteľností, developerská činnosť v in-
vestičnej výstavbe, poisťovacie služby, služby bankových, fi-
nančných, úverových a sporiacich ústavov ako napr. finančné 
služby, správa financií, stavebné sporenie, poskytovanie hypo-
ték, úverov a pôžičiek. 
41 - Organizovanie, sprostredkovanie a usporadúvanie škole-
ní, kurzov, sympózií a kongresov, výchovné, vzdelávacie, kul-
túrne, zábavné a športové činnosti, lektorská činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela, sivá 
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 

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

 
 

(111) 231175 
(151) 12.12.2011 
(156) 3.6.2021 
(180) 3.6.2031 
(210) 5404-2011 
(220) 3.6.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomic-

kých poradcov, reklama, propagácia, inzercia, marketing, pre-
vádzkovanie internetového obchodu s reklamnými materiálmi 
a propagačnými predmetmi všetkého druhu, s tlačovinami, le-
tákmi, časopismi, prospektami, drobnými darčekovými pred-
metmi, vizitkami a kancelárskymi potrebami. 
36 - Činnosť finančných poradcov, finančné a peňažné služby, 
poistenie, činnosť realitnej kancelárie a realitná činnosť vše-
tkého druhu, správa nehnuteľností, developerská činnosť v in-
vestičnej výstavbe, poisťovacie služby, služby bankových, fi-
nančných, úverových a sporiacich ústavov ako napr. finančné 
služby, správa financií, stavebné sporenie, poskytovanie hypo-
ték, úverov a pôžičiek. 
41 - Organizovanie, sprostredkovanie a usporadúvanie škole-
ní, kurzov, sympózií a kongresov, výchovné, vzdelávacie, kul-
túrne, zábavné a športové činnosti, lektorská činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
 
 

(591) zelená, biela, čierna 
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 

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

 
 

(111) 231176 
(151) 12.12.2011 
(156) 3.6.2021 
(180) 3.6.2031 
(210) 5406-2011 
(220) 3.6.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.2.2012 

 9 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomic-

kých poradcov, reklama, propagácia, inzercia, marketing, pre-
vádzkovanie internetového obchodu s reklamnými materiálmi 
a propagačnými predmetmi všetkého druhu, s tlačovinami, le-
tákmi, časopismi, prospektami, drobnými darčekovými pred-
metmi, vizitkami a kancelárskymi potrebami. 
36 - Činnosť finančných poradcov, finančné a peňažné služby, 
poistenie, činnosť realitnej kancelárie a realitná činnosť vše-
tkého druhu, správa nehnuteľností, developerská činnosť v in-
vestičnej výstavbe, poisťovacie služby, služby bankových, fi-
nančných, úverových a sporiacich ústavov ako napr. finančné 
služby, správa financií, stavebné sporenie, poskytovanie hypo-
ték, úverov a pôžičiek. 
41 - Organizovanie, sprostredkovanie a usporadúvanie škole-
ní, kurzov, sympózií a kongresov, výchovné, vzdelávacie, kul-
túrne, zábavné a športové činnosti, lektorská činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela, sivá 
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 

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

 
 

(111) 231830 
(151) 13.3.2012 
(156) 16.8.2021 
(180) 16.8.2031 
(210) 1346-2011 
(220) 16.8.2011 
(442) 5.12.2011 
(450) 3.5.2012 

 9 (511) 39 
(511) 39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; prenájom 

automobilov; balenie tovaru; preprava cenností; preprava ces-
tujúcich; sprevádzanie cestujúcich; distribúcia energie; distri-
búcia tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; informácie o do-
prave; rezervácia dopravy; nákladná kamiónová doprava; do-
prava ropovodom; ťahanie alebo vlečenie dopravných pro-
striedkov pri poruchách; dopravovanie vlečnými člnmi; doru-
čovacie služby, kuriérske služby; doručovanie balíkov; doru-
čovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie 
tovaru; dovoz, doprava; električková preprava; organizovanie  
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exkurzií; frankovanie poštových zásielok; prenájom chladia-
cich zariadení; informácie o skladovaní; lámanie ľadu; uvoľ-
ňovanie uviaznutých lodí; lodná doprava; lodná preprava tova-
ru; lodná trajektová doprava; preprava nábytku; nakladanie, 
vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; 
námorná preprava; nosenie batožín; prenájom nosičov na au-
tomobily; obsluhovanie prieplavových vrát; organizovanie ok-
ružných plavieb; organizovanie ciest; organizovanie turistic-
kých plavieb; osobná doprava; doprava pancierovými vozid-
lami; služby parkovania automobilov; pilotovanie (riadenie) 
lietadiel; podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci 
pri doprave; požičiavanie nosičov na autá; požičiavanie potá-
pačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); 
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prená-
jom chladiarenských boxov; prenájom koní; prenájom miesta 
na parkovanie; prenájom nákladných vozňov; prenájom po-
jazdných kresiel; prenájom potápačských oblekov; prenájom 
potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; pre-
nájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom 
vozidiel; preprava a skladovanie odpadu; preprava ropovo-
dom; prepravné služby; riadenie prieplavových vrát; remor-
káž; rezervácie v doprave; rezervácia miesteniek na cestova-
nie; riečna doprava; riečna preprava; rozvod elektriny; prevoz 
sanitkou; skladovanie; skladovanie tovaru; skladovanie údajov 
a dokumentov elektronicky uložených; prenájom skladov; 
služby v doprave a preprave sprevádzanie turistov; sprostred-
kovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sťahova-
nie; sťahovanie nábytku; taxislužba; turistické prehliadky; 
úschova lodí a člnov; uskladnenie tovaru; uskladňovanie pla-
vidiel (člnov, lodí); rozvod vody; zásobovanie vodou; služby 
vodičov; služby poskytované výletnými loďami; organizova-
nie výletov; vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; vzdušná do-
prava; podmorská záchrana; záchrana lodí, plavidiel; záchran-
né služby; rezervácia zájazdov; železničná preprava. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, 916 01 Stará Turá, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK; 

 
 

(111) 232037 
(151) 13.4.2012 
(156) 30.9.2021 
(180) 30.9.2031 
(210) 1642-2011 
(220) 30.9.2011 
(442) 4.1.2012 
(450) 4.6.2012 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke, 

prostriedky na hubenie rastlinných a živočíšnych škodcov, an-
tiparazitické látky, vakcíny a očkovacie látky. 

(540) LIVACOX 
(550) slovná 
(732) Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv 

a. s., Pohoří-Chotouň 55 - 56, 254 49 Jílové u Prahy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232128 
(151) 16.4.2012 
(156) 26.10.2021 
(180) 26.10.2031 
(210) 1786-2011 
(220) 26.10.2011 
(442) 4.1.2012 
(450) 4.6.2012 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
(540) 

  
 

(550) priestorová 
(591) modrá, strieborná, červená, zelená 
(732) FRUCONA Košice, a.s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK; 

 
 

(111) 232129 
(151) 16.4.2012 
(156) 26.10.2021 
(180) 26.10.2031 
(210) 1787-2011 
(220) 26.10.2011 
(442) 4.1.2012 
(450) 4.6.2012 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
(540) 

  
 

(550) priestorová 
 (591) zelená, žltá, zlatá, červená 
(732) FRUCONA Košice, a.s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK; 
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(111) 232153 
(151) 16.4.2012 
(156) 19.9.2021 
(180) 19.9.2031 
(210) 5600-2011 
(220) 19.9.2011 
(442) 4.1.2012 
(450) 4.6.2012 

 9 (511) 25, 28, 41 
(511) 25 - Odevy; doplnky odevov patriace do triedy 25. 

28 - Športové potreby a cvičebné náradie. 
41 - Organizovanie športových, vzdelávacích, kultúrnych a spo- 
ločenských akcií; vzdelávanie a výcvik v oblasti starostlivosti 
o zdravie a krásu tela a ducha; telesné cvičenia najmä s cieľom 
upevnenia zdravia, regenerácie organizmu, odbúrania stresu, 
dosiahnutia fyzickej a psychickej pohody; organizovanie rela-
xačných, športových a zábavných pohybov; tvorba, prezentá-
cia videozáznamov a zvukových záznamov; prenájom audio-
vizuálnych nahrávok. 

(540) SOM 
(550) slovná 
(732) Sedláčková Soňa, Bc., Majoránová 29, 821 07 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232213 
(151) 11.5.2012 
(156) 16.9.2021 
(180) 16.9.2031 
(210) 1560-2011 
(220) 16.9.2011 
(442) 3.2.2012 
(450) 3.7.2012 

 9 (511) 25 
(511) 25 - Odevy; oblečenie; goliere; kabáty; kapucne; klobúky; kon- 

fekcia; kostýmy, obleky; košele; košeľové sedlá; krátke kabá-
tiky; krátke kabátiky s kapucňou; krátke, jazdecké alebo spod-
né nohavice; kravaty; manžety; náprsenky; nepremokavý od-
ev; nohavice; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; 
opasky; opasky na doklady a peniaze; kúpacie plášte; plážové 
oblečenie; plavky; pletené svetre; pleteniny; pletiarsky tovar; 
podšívky; pokrývky hlavy; ponožky; pulóvre; pyžamá; ruka-
vice; saká, bundy; snímateľné goliere; svetre; šály; šály uvia-
zané pod krkom; šatky, šály; šerpy; čiapkové šilty; šilty na po-
krývky hlavy; športové tričká; tričká; vesty; vlnené šály; vrec-
ká na odev; ozdobné vreckovky; vrchné ošatenie; zvrchníky. 

(540) FROXSON 
(550) slovná 
(732) FROGSON s. r. o., Na vinohrady 1828/8, 911 05 Trenčín, SK; 
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK; 

 
 

(111) 232308 
(151) 11.5.2012 
(156) 14.9.2021 
(180) 14.9.2031 
(210) 5592-2011 
(220) 14.9.2011 
(442) 3.2.2012 
(450) 3.7.2012 

 9 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnika-

nia; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súbo-
roch pre zákazníkov. 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; ho-
me banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom 
elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sie-
tí; vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v ob-
lasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pô- 
 

žičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; ka-
pitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický 
prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; 
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných 
kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie zá-
ruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstará-
vanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo iných 
hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy 
a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie 
vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť na vydá-
vaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; fi-
nančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská 
činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta  
s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov 
(futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových ob-
chodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a strie- 
bornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek  
a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych 
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na je-
ho účet, vrátane poradenstva (portfólio manažment); spro-
stredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníc-
tva súvisiaca s bankovou činnosťou, sporením alebo staveb-
ným sporením; sporiteľne; služby kreditných, debetných, pla-
tobných, splátkových a úverových kariet, služby elektronic-
kých kariet. 
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými 
tabuľami - telekomunikačné služby; komunikácia a posielanie 
správ prostredníctvom telefónu a e-mailu; telekomunikačné 
spojenie cez svetovú počítačovú sieť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, oranžová 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bra-

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

 
 

(111) 232361 
(151) 22.5.2012 
(156) 7.10.2021 
(180) 7.10.2031 
(210) 1686-2011 
(220) 7.10.2011 
(442) 3.2.2012 
(450) 3.7.2012 

 9 (511) 3, 5, 30 
(511) 3 - Rastlinná kozmetika na báze sušených byliniek, rastlinné 

kúpeľové zmesi na báze sušených bylín. 
5 - Balené liečivé rastliny na liečebné účely, bylinné čaje v ná-
levových vreckách s liečebným účinkom, rastlinné extrakty  
a tinktúry s liečebným účinkom. 
30 - Bylinné, ovocné a čierne čaje v nálevových vreckách. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, zelená 
(732) Megafyt Pharma s.r.o., U elektrárny 516, 252 46 Vrané nad 

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

 
 



171 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 19/2021 – SK  dátum vydania: 13.10.2021 
 

(111) 232391 
(151) 12.6.2012 
(156) 22.9.2021 
(180) 22.9.2031 
(210) 1587-2011 
(220) 22.9.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 16, 29, 30 
(511) 16 - Voskovaný papier; výrobky z papiera a kartónu, najmä 

škatule na ukladanie potravín a jedál; papierové a umelohmot-
né karty, kartotečné lístky, obaly (papiernické výrobky); pa-
pierové obaly na mliečne výrobky; fotografie; plagáty; tlačo-
viny najmä časopisy, brožúry a reklamné letáky. 
29 - Mlieko; smotana; mliečne výrobky a nápoje patriace do 
triedy 29; jogurty; maslo; syry; nátierky a dezerty patriace do 
triedy 29; ovocné šaláty; kompóty a džemy; mrazené ovocie; 
polievky; šaláty zeleninové; zelenina konzervovaná, naklada-
ná, sušená a varená; ovocie konzervované a zavarené; jogurty 
zo sójových bôbov, sójových koncentrátov, sójovej múky; ná-
poje zo sójových bôbov, sójových koncentrátov, sójovej múky 
patriace do triedy 29. 
30 - Chladené a čerstvé nápoje pripravované na základe kávy, 
kakaa alebo čokolády, kávovinové, kakaové a čokoládové prí-
chute; müsli; obilniny pripravené na osobnú konzumáciu; tor-
ty; bonbóny; cukríky; cukrovinky; sladké pečivo; sucháre; pu-
dingy; sušienky; omáčky na ochutenie; korenie; mrazené 
mliečne výrobky; zmrzlina. 

(540) SOJAGURT 
(550) slovná 
(732) Milkin a. s., Českobrodská 1174, 198 00 Praha, Kyje, CZ; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 232398 
(151) 12.6.2012 
(156) 12.10.2021 
(180) 12.10.2031 
(210) 1699-2011 
(220) 12.10.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 33 
(511) 33 - Vodka. 
(540) 

  
 

(550) priestorová 
(591) čierno-sivá, zlatá, biela, strieborno-čierna 
(732) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK; 

 
 
 

(111) 232404 
(151) 12.6.2012 
(156) 25.10.2021 
(180) 25.10.2031 
(210) 1782-2011 
(220) 25.10.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 3, 5 
(511) 3 - Kozmetika. 

5 - Liečivá; humánne a veterinárne farmaceutické prípravky. 

(540) APHLEGMINA 
(550) slovná 
(732) Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, 

a.s., Pohoří Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232425 
(151) 12.6.2012 
(156) 21.11.2021 
(180) 21.11.2031 
(210) 1952-2011 
(220) 21.11.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 25 
(511) 25 - Obuv s výnimkou obuvi pre motocyklistov. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(740) Guttmann Martin, Mgr., MBA, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232427 
(151) 12.6.2012 
(156) 21.11.2021 
(180) 21.11.2031 
(210) 1955-2011 
(220) 21.11.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 25 
(511) 25 - Obuv. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(740) Guttmann Martin, Mgr., MBA, Bratislava, SK; 
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(111) 232452 
(151) 12.6.2012 
(156) 2.12.2021 
(180) 2.12.2031 
(210) 2065-2011 
(220) 2.12.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 4, 29, 30, 31, 41, 42 
(511) 4 - Priemyselné oleje a tuky. 

29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzer-
vované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, 
džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vaj-
cia, mlieko a mliečne výrobky. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové ná-
hradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske 
výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do 
pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; kore-
nie; ľad. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obil-
niny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; čerstvé ovocie  
a zelenina; semená, slad. 
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení. 
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti 
vedy a priemyslu; priemyselné analýzy a priemyselný vý-
skum. 

(540) EKVIA 
(550) slovná 
(732) EKVIA s.r.o., Priemyselná 11, 949 01 Nitra, SK; 

 
 

(111) 232465 
(151) 12.6.2012 
(156) 16.9.2021 
(180) 16.9.2031 
(210) 5596-2011 
(220) 16.9.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnika-

nia; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súbo-
roch pre zákazníkov. 
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; ho-
me banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom 
elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sie-
tí; vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v ob-
lasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pô-
žičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; ka-
pitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický 
prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; 
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných 
kariet, cestovných šekov; overovanie šekov; poskytovanie zá-
ruk; garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstará-
vanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo iných 
hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy 
a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie 
vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť na vydá-
vaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb; fi-
nančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská 
činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta  
s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov 
(futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových ob-
chodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a strie- 
bornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek  
a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych 
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na je-
ho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); sprostred-
kovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva sú- 
 
 

visiaca s bankovou činnosťou, sporením alebo stavebným spo-
rením; sporiteľne; služby kreditných, debetných, platobných, 
splátkových a úverových kariet, služby elektronických kariet. 
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými 
tabuľami - telekomunikačné služby; komunikácia a posielanie 
správ prostredníctvom telefónu a e-mailu; telekomunikačné 
spojenie cez svetovú počítačovú sieť. 

(540) FLEXI pôda 
(550) slovná 
(732) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bra-

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

 
 

(111) 232481 
(151) 12.6.2012 
(156) 4.11.2021 
(180) 4.11.2031 
(210) 5738-2011 
(220) 4.11.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 35, 36, 41, 45 
(511) 35 - Príprava a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; faktu-

rácia; hospodárske a ekonomické predpovede; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; organizovanie komerčných alebo 
reklamných výstav a veľtrhov; poradenstvo pri vedení podni-
kov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných 
priestorov; účtovníctvo; reklamné služby; rozširovanie reklam- 
ných materiálov zákazníkom (letáky, tlačoviny, prospekty, 
vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre zákazníkov). 
36 - Finančné analýzy; daňové odhady (služby); finančné in-
formácie; informácie o poistení; finančné poradenstvo; pora-
denstvo v oblasti poistenia; finančné odhady a oceňovanie 
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); organizovanie 
zbierok; prenájom, správa a sprostredkovateľská činnosť s ne-
hnuteľnosťami; správcovstvo. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); organizovanie a vedenie konfe-
rencií, kongresov, kolokvií, seminárov, kultúrnych alebo vzde-
lávacích výstav; poskytovanie elektronických publikácií on li-
ne (bez možnosti kopírovania); on line vydávanie kníh a časo-
pisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; prekladateľská 
činnosť. 
45 - Poskytovanie právnych služieb a služieb advokátov; 
právny výskum; mediačné služby; arbitráž (služby); spravova-
nie autorských práv; sledovacie služby v oblasti duševného 
vlastníctva; licencie na počítačové programy (právne služby); 
licencie práv duševného vlastníctva. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(732) B business, a.s., Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, SK; 
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(111) 232491 
(151) 12.6.2012 
(156) 22.12.2021 
(180) 22.12.2031 
(210) 5895-2011 
(220) 22.12.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 14, 18, 25, 35 
(511) 14 - Ihlice do kravát; spony do kravát; gombíky manžetové; 

hodinárske výrobky. 
18 - Koža; imitácia kože; výrobky z týchto materiálov, ktoré 
nie sú zahrnuté do iných tried; koža zo zvierat; kufre a batoži-
ny; aktovky; diplomatky; kabelky; dámske listové kabelky; 
peňaženky; dáždniky; obaly na odevy (cestovné). 
25 - Odevy; obuv; klobučnícky tovar; košele; kabátiky krátke; 
kabáty; obleky; saká; svetre; vesty; kravaty; motýliky; opasky; 
traky; ponožky; spodná bielizeň; pásky k nohaviciam; šály; 
čapice. 
35 - Reklama (propagácia); reklama on-line v počítačovej sie-
ti; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlače, 
vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydá-
vanie, zverejňovanie, oznámenie, vyhlásenie, písanie reklam-
ných textov; prenájom reklamnej plochy; prenájom reklam-
ných materiálov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklam-
ných alebo inzertných materiálov; vonkajšia reklama; výstavy 
na reklamné a obchodné účely; prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; kopírovanie alebo rozmnožovanie 
(reprodukcia) dokumentov, dokladov apod.; marketing; inzer-
cia; on-line inzercia; vyhľadávanie dát a informácií v počíta-
čových súboroch (pre tretie osoby); obchodné alebo podnika-
teľské informácie; obchodné transakcie - plány; dodávateľské 
služby pre tretie osoby (nákup výrobkov a služieb pre iné 
podniky); usporiadanie veľtrhov na obchodné a reklamné úče-
ly; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely 
maloobchodu; styky s verejnosťou; uskutočňovanie obchod-
ných operácií; poskytovanie obchodných informácií a ob-
chodných služieb pomocou internetu; sprostredkovanie ob-
chodu s uvedenými výrobkami; sprostredkovateľská činnosť  
v oblasti obchodu a služieb na obchodné účely týkajúca sa 
uvedených výrobkov; sprostredkovanie obchodných kontak-
tov v oblasti uvedených výrobkov; sprostredkovanie interne-
tového obchodu v oblasti uvedených výrobkov; komerčné vy-
užitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií 
a vyhľadávacích služieb v oblasti uvedených výrobkov. 

(540) BANDI 
(550) slovná 
(732) BANDI VAMOS a.s., Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vít-

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

 
 

(111) 232521 
(151) 12.6.2012 
(156) 26.9.2021 
(180) 26.9.2031 
(210) 1602-2011 
(220) 26.9.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Kostýmy; obleky; košele; kravaty; kúpacie čiapky; noha-

vice; plavky; ponožky; sukne; čiapkové šilty; tielka; tričká. 
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; 
aranžovanie výkladov; fotokopírovanie; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; štatistické kompilácie; lepenie plagá-
tov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; organizovanie komerčných alebo reklamných vý- 
 
 

stav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; prenájom 
reklamných materiálov, priestorov; public relations; reklama; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie 
reklamných oznamov; rozhlasová a televízna reklama; vyhľa-
dávanie sponzorov; vedenie kartoték v počítači. 
41 - Detské škôlky; divadelné predstavenia; filmová tvorba; 
fotografovanie; gymnastický výcvik; vydávanie kníh; organi-
zovanie kongresov; meranie času na športových podujatiach, 
písanie textov; organizovanie športových súťaží; požičiavanie 
športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; 
praktický výcvik; prevádzkovanie športových zariadení; orga-
nizovanie a vedenie seminárov, sympózií; telesné cvičenie; 
predaj vstupeniek na zábavné podujatia; výcvik; vyučovanie; 
vzdelávanie; živé predstavenia. 

(540) SRDCE ŠPORTOVCA BIJE 
 V SRDCI SLOVENSKA 
(550) slovná 
(732) Marathon Banska Bystrica s.r.o., Internátna 2318/24, 974 04 

Banská Bystrica, SK; 
 
 

(111) 232522 
(151) 12.6.2012 
(156) 26.9.2021 
(180) 26.9.2031 
(210) 1603-2011 
(220) 26.9.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 25, 35, 41 
(511) 25 - Kostýmy; obleky; košele; kravaty; kúpacie čiapky; noha-

vice; plavky; ponožky; sukne; čiapkové šilty; tielka; tričká. 
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; 
aranžovanie výkladov; fotokopírovanie; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; štatistické kompilácie; lepenie plagá-
tov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre ma-
loobchod; organizovanie komerčných alebo reklamných vý-
stav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; prenájom 
reklamných materiálov, priestorov; public relations; reklama; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie 
reklamných oznamov; rozhlasová a televízna reklama; vyhľa-
dávanie sponzorov; vedenie kartoték v počítači. 
41 - Detské škôlky; divadelné predstavenia; filmová tvorba; 
fotografovanie; gymnastický výcvik; vydávanie kníh; organi-
zovanie kongresov; meranie času na športových podujatiach, 
písanie textov; organizovanie športových súťaží; požičiavanie 
športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; 
praktický výcvik; prevádzkovanie športových zariadení; orga-
nizovanie a vedenie seminárov, sympózií; telesné cvičenie; 
predaj vstupeniek na zábavné podujatia; výcvik; vyučovanie; 
vzdelávanie; živé predstavenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Marathon Banska Bystrica s.r.o., Internátna 2318/24, 974 04 

Banská Bystrica, SK; 
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(111) 232584 
(151) 12.6.2012 
(156) 7.10.2021 
(180) 7.10.2031 
(210) 5642-2011 
(220) 7.10.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 16, 35, 41 
(511) 16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov ob-

siahnuté v triede 16; tlačoviny; reklamné tlačoviny; periodické 
a neperiodické publikácie; knihárske výrobky; knihy; fotogra-
fie; noviny a časopisy vrátane ich príloh a mimoriadnych vy-
daní; katalógy; prospekty; plagáty; kalendáre; pohľadnice; 
brožúry; pútače z papiera alebo z lepenky; etikety, s výnimkou 
textilných; letáky; pozvánky; papiernický tovar. 
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť; činnosť re-
klamnej agentúry; online reklama na počítačovej komunikač-
nej sieti; prenájom reklamných priestorov, reklamnej plochy  
a reklamného času; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (le- 
táky, prospekty, tlačivá, vzorky); organizovanie komerčných 
alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie zábav-
ných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné a ob-
chodné účely; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné 
účely a podporu predaja; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35  
a 41; maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triede 16; 
obchodné sprostredkovanie súťaží krásy a sympatií. 
41 - Zábava, pobavenie; poskytovanie informácií o možnos-
tiach rozptýlenia a zábavy; služby umeleckých módnych agen-
túr; organizovanie módnych prehliadok a sprievodných akcií 
patriacich do triedy 41; organizovanie kastingov; organizova-
nie, usporadúvanie súťaží krásy a sympatií; manažérske služ-
by pri organizovaní predstavení módnych prehliadok; organi-
zovanie živých vystúpení a hudobných koncertov; organizo-
vanie hudobno-kultúrnych akcií; organizovanie hudobných  
a tanečných akcií; organizovanie plesov a banketov; organizo-
vanie vedomostných alebo zábavných súťaží; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; fotografovanie; fotografická reportáž; 
predaj a rezervácia vstupeniek. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) AGENTÚRA PROMOTION, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementi-

sa 10, 821 02 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232706 
(151) 11.7.2012 
(156) 13.10.2021 
(180) 13.10.2031 
(210) 5645-2011 
(220) 13.10.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 

 10 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Hry; spoločenské hry; hračky; športové potreby patriace 

do tejto triedy; zábavná pyrotechnika. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; poskytovanie ob-
chodných a podnikateľských informácií; rady spotrebiteľom;  
 

obchodný a podnikateľský prieskum; public relation; obchod-
né odhady a prieskum; maloobchod s tovarmi uvedenými  
v triede 28 a s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy aj pro-
stredníctvom internetu; prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; organizovanie výstav, veľtr-
hov, koncertov, večierkov, prezentácií, súťaží a módnych pre-
hliadok na obchodné účely; predvádzanie tovaru; predvádza-
nie (služby modeliek) na podporu predaja; obchodné spro-
stredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41; organizo-
vanie súťaží na komerčné účely. 
41 - Zábava; pobavenie; obveselenie; kultúrna, športová, vzde-
lávacia činnosť; poskytovanie informácií o možnostiach roz-
ptýlenia a zábavy; organizovanie a vedenie súťaží na zábavné, 
kultúrne, športové a vzdelávacie účely; organizovanie večier-
kov na zábavné, kultúrne, športové a vzdelávacie účely; orga-
nizovanie výstav na zábavné, kultúrne a vzdelávacie účely; 
organizovanie festivalov; nahrávanie hudby a hudobných pro-
gramov; organizovanie plesov; organizovanie živých vystúpe-
ní; organizovanie lotérií a tombol; vydavateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných textov; služby na oddych a re- 
kreáciu; informácie o možnostiach rekreácií; vyučovanie a vzde- 
lávanie; organizovanie a vedenie seminárov, školení, konfe-
rencií, kongresov, sympózií, koncertov, kolokvií; pedagogické 
informácie a pedagogická činnosť; predaj a rezervácia vstupe-
niek. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, oranžová, zelená, čierna 
(732) Dráčik - DUVI SK s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratislava, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232803 
(151) 12.7.2012 
(156) 13.10.2021 
(180) 13.10.2031 
(210) 5644-2011 
(220) 13.10.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 

 10 (511) 28, 35, 41 
(511) 28 - Hry; spoločenské hry; hračky; športové potreby patriace 

do tejto triedy; zábavná pyrotechnika. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; poskytovanie ob-
chodných a podnikateľských informácií; rady spotrebiteľom; 
obchodný a podnikateľský prieskum; public relation; obchod-
né odhady a prieskum; maloobchod s tovarmi uvedenými  
v triede 28 a s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy aj pro-
stredníctvom internetu; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; organizovanie výstav, veľtrhov, 
koncertov, večierkov, prezentácií, súťaží a módnych prehlia-
dok na obchodné účely; predvádzanie tovaru; predvádzanie 
(služby modeliek) na podporu predaja; obchodné sprostredko-
vanie služieb uvedených v triedach 35 a 41; organizovanie sú-
ťaží na komerčné účely. 
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41 - Zábava; pobavenie; obveselenie; kultúrna, športová, vzde-
lávacia činnosť; poskytovanie informácií o možnostiach roz-
ptýlenia a zábavy; organizovanie a vedenie súťaží na zábavné, 
kultúrne, športové a vzdelávacie účely; organizovanie večier-
kov na zábavné, kultúrne, športové a vzdelávacie účely; orga-
nizovanie výstav na zábavné, kultúrne a vzdelávacie účely; 
organizovanie festivalov; nahrávanie hudby a hudobných pro-
gramov; organizovanie plesov; organizovanie živých vystúpe-
ní; organizovanie lotérií a tombol; vydavateľská činnosť s vý-
nimkou vydávania reklamných textov; služby na oddych a re- 
kreáciu; informácie o možnostiach rekreácií; vyučovanie a vzde- 
lávanie; organizovanie a vedenie seminárov, školení, konfe-
rencií, kongresov, sympózií, koncertov, kolokvií; pedagogické 
informácie a pedagogická činnosť; predaj a rezervácia vstupe-
niek. 

(540) DRÁČIK DUVI 
(550) slovná 
(732) Dráčik - DUVI SK s.r.o., Gajova 13, 811 09 Bratislava, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232804 
(151) 12.7.2012 
(156) 14.10.2021 
(180) 14.10.2031 
(210) 5648-2011 
(220) 14.10.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 

 9 (511) 29 
(511) 29 - Konzervované fazule; výrobky zo spracovanej zeleniny; 

spracovaný ženšen; kimči; solené reďkovky; ovocné rôsoly; 
spracované gaštany; konzervované ovocie; výrobky zo spra-
covaného ovocia; polievky; tofu; bravčové mäso; spracované 
mäso; konzervované mäso; párky; vajcia; nápoje s baktériami 
mliečneho kvasenia; maslo; olej zo sójových bôbov; jedlé ole-
je a tuky; sezamový olej (potravinársky); konzervované mor-
ské plody; varené alebo opekané bochníčky z rybej kaše; vý-
robky zo spracovaných morských rias; vyprážané morské ria-
sy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, červená, oranžová, biela, čierna 
(732) CJ Corporation, 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK;  

 
 

(111) 232943 
(151) 14.8.2012 
(156) 27.1.2022 
(180) 27.1.2032 
(210) 5051-2012 
(220) 27.1.2012 
(442) 3.5.2012 
(450) 2.10.2012 
 
 
 
 

 10 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér, riadiaci softvér, technologický softvér. 

35 - Zbieranie, zoraďovanie a vyhľadávanie informácií a úda- 
jov v počítačových databázach; systematizácia informácií a ich 
vkladanie do databáz; maloobchodné/veľkoobchodné služby  
s počítačovým softvérom. 
42 - Programátorské práce, vypracovávanie programov na 
hromadné spracovanie dát; projektovanie informačných tech-
nológií počítačových databáz určených pre oblasť logistiky; 
tvorba a údržba počítačových systémov; prenájom počítačo-
vého softvéru; navrhovanie, vývoj, aktualizácia a výskum 
softvéru v oblasti technických vied; obnova a konverzia počí-
tačových dát. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) OLTIS Slovakia s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 233046 
(151) 14.8.2012 
(156) 21.2.2022 
(180) 21.2.2032 
(210) 283-2012 
(220) 21.2.2012 
(442) 3.5.2012 
(450) 2.10.2012 

 10 (511) 9, 35, 36, 42 
(511) 9 - Softvér. 

35 - Služby v oblasti ekonomických informačných systémov 
týkajúce sa poradenských služieb v oblasti obchodného a pod-
nikateľského riadenia; sprostredkovanie predaja softvéru. 
36 - Služby v oblasti ekonomických informačných systémov 
týkajúce sa poradenských služieb v oblasti finančného riadenia 
(spravovania financií). 
42 - Tvorba softvéru; služby v oblasti navrhovania/ inštalova-
nia a servisu archívnych, rešeršných a bezpečnostných infor-
mačných systémov s výnimkou inštalovania a servisu hardvé-
ru; vývoj a realizácia aplikácií v oblasti internetu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) oranžová, tmavomodrá 
(732) HT Solution s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 233226 
(151) 14.9.2012 
(156) 8.3.2022 
(180) 8.3.2032 
(210) 397-2012 
(220) 8.3.2012 
(442) 4.6.2012 
(450) 5.11.2012 

 10 (511) 33 
(511) 33 - Liehoviny. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá, čierna, zlatá, biela, žltá 
(732) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK; 

 
 

(111) 233992 
(151) 15.1.2013 
(156) 12.1.2022 
(180) 12.1.2032 
(210) 49-2012 
(220) 12.1.2012 
(442) 2.10.2012 
(450) 1.3.2013 

 10 (511) 29, 30, 43 
(511) 29 - Ovocné rôsoly; konzervované sójové bôby ako potrava; 

sójové mlieko (náhradka mlieka); sójové a proteínové výrobky 
patriace do triedy 29; nápoje a prípravky na báze sóje patriace 
do triedy 29; náhradky mlieka a smotany na báze sóje; mlieko 
a mliečne výrobky; výrobky na báze zemiakov ako zemiakové 
lupienky; ovocné drene. 
30 - Cukrovinky; čokoládové výrobky; čokoládové cukrovin-
ky; čokoládové polevy; čokoládové bonbóny; čokoláda na pi-
tie; nečokoládové cukrovinky; kokosové tyčinky (cukrovin-
ky); sójové cukrovinky; sójové rezy (cukrovinky); sójové ty-
činky (cukrovinky); marcipán; mandľové cesto; perníky; ob-
látky; cukrárske výrobky všetkých druhov; bonbóny; bonbo-
niéry; sušienky; sucháre; koláče; medovníky; sójová múka; 
energetické tyčinky a potraviny na dodanie energie alebo na 
posilnenie organizmu alebo pre športovcov v rámci tejto trie-
dy; diavýrobky uvedených druhov, nie na lekárske účely. 
43 - Príprava čokoládových a nečokoládových cukroviniek na 
zákazku. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) ČOKO KLASIK družstvo, Náměstí 17. listopadu 2061, 560 02 

Česká Třebová, CZ; 
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 234471 
(151) 21.3.2013 
(156) 3.6.2021 
(180) 3.6.2031 
(210) 5405-2011 
(220) 3.6.2011 
(442) 5.9.2011 
(450) 3.5.2013 

 10 (511) 36 
 
 
 

(511) 36 - Činnosť finančných poradcov, finančné a peňažné služby, 
poistenie, činnosť realitnej kancelárie a realitná činnosť vše-
tkého druhu, správa nehnuteľností, developerská činnosť v in-
vestičnej výstavbe, poisťovacie služby, služby bankových, fi-
nančných, úverových a sporiacich ústavov ako napr. finančné 
služby, správa financií, stavebné sporenie, poskytovanie hypo-
ték, úverov a pôžičiek. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 

Praha 8, CZ; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 235177 
(151) 11.7.2013 
(156) 27.1.2022 
(180) 27.1.2032 
(210) 5053-2012 
(220) 27.1.2012 
(442) 3.4.2013 
(450) 3.9.2013 

 10 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér, riadiaci softvér, technologický softvér. 

35 - Zbieranie, zoraďovanie a vyhľadávanie informácií a úda-
jov v počítačových databázach; systematizácia informácií a ich 
vkladanie do databáz; maloobchodné/veľkoobchodné služby  
s počítačovým softvérom. 
42 - Programátorské práce, vypracovávanie programov na 
hromadné spracovanie dát; projektovanie informačných tech-
nológií počítačových databáz určených pre oblasť logistiky; 
tvorba a údržba počítačových systémov; prenájom počítačo-
vého softvéru; navrhovanie, vývoj, aktualizácia a výskum 
softvéru v oblasti technických vied; obnova a konverzia počí-
tačových dát. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) OLTIS Slovakia s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, SK; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 235467 
(151) 10.9.2013 
(156) 10.11.2021 
(180) 10.11.2031 
(210) 1930-2012 
(220) 10.11.2011 
(442) 3.6.2013 
(450) 4.11.2013 

 10 (511) 7, 9, 28, 35, 37, 38, 42 
(511) 7 - Zariadenia na elektrické a laserové zváranie; predajné au-

tomaty. 
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9 - Zariadenia na čistenie diskov so zvukovými nahrávkami, 
prístroje na čistenie gramofónových platní, čítacie zariadenia, 
ďalekopisy, tlačiarne k počítačom, plošné spoje, elektrické, te-
lefónne, telegrafné drôty, diktafóny, disky, diskety, meniče 
diskov do počítačov, premietacie plátna, elektromagnetické 
cievky, elektronické perá, elektrické batérie, elektrické rozvody 
na vedenie elektriny, elektrické drôty, káble, vodiče, transformá-
tory, elektrické spojky, fotokopírovacie stroje, galvanometre, 
hasiace prístroje, geodetické prístroje a nástroje, gramofóny, 
obchodné pokladnice, registračné pokladnice, magnetické 
identifikačné karty, počítacie stroje, kamery, videokazety, kom- 
paktné disky, počítače, účtovacie stroje, príručné počítače, 
stroje na diktovanie, faxy, sčítacie stroje, monitory, myši, roz-
hlasové prijímače, optické prístroje a nástroje, elektrické me-
racie zariadenia, počítačové programy, rádiokomunikačné prí-
stroje, zvukové nahrávacie zariadenia, autorádiá, satelity na 
vedecké účely, počítačový softvér, sondy na vedecké účely, 
faxy, teleskopy, anemometre, vetromery, videotelefóny, vlhko- 
mery, hygromery, indikátory množstva, sklonomery, ukazova-
tele hladiny vody, rýchlomery používané v elektrotechnike, 
teplomery; tablety PC, elektronické diáre, fotokopírovacie stro- 
je, telefónne záznamníky, kancelárske dierovacie stroje, počí-
tačové klávesnice, modemy, stroje na počítanie a triedenie pe-
ňazí. 
28 - Prístroje na hry. 
35 - Vedenie kartoték v počítači, reklama, on-line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti, prenájom kancelárskych za-
riadení vyhľadávanie v počítačových databázach. 
37 - Inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov, zaria-
dení a počítačov. 
38 - Posielanie správ, počítačová komunikácia a komunikácia 
prostredníctvom optických káblov, elektronická pošta, prenos 
signálu pomocou satelitu, prenos faxom, telexové služby, vysie-
lanie káblovej televízie, prenájom zariadení na prenos správ. 
42 - Služby administrátora počítačových stránok, výskum  
v oblasti kancelárskych zariadení, strojov a počítačov, inštalácia 
počítačových programov, aktualizovanie počítačových progra-
mov, inštalácia, servis, zhotovovanie kópií a prenájom počíta-
čových programov; prenájom počítačového zariadenia. 

(540) POSNET 
(550) slovná 
(732) „POSNET POLSKA“ SPÓLKA AKCYJNA, Municypalna 33, 

02-281 Warszawa, PL; 
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Prevody a prechody práv na ochranné známky 
 
 

(111) 154680 
(210) 24365 
(732) Tyco Electronics Finance Alpha GmbH, Rheinstrasse 20, 

8200 Schaffhausen, CH; 
(770) Tyco Electronics Services GmbH, Rheinstrasse 20, 8200 

Schaffhausen, CH; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 154680 
(210) 24365 
(732) TE Connectivity Services GmbH, Mühlenstrasse 26, 8200 

Schaffhausen, CH; 
(770) Tyco Electronics Finance Alpha GmbH, Rheinstrasse 20, 

8200 Schaffhausen, CH; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 172762 
(210) 62735 
(732) Penthouse World Media, LLC, 28328 Witherspoon Parkway, 

Valencia, CA 91355, US; 
(770) General Media Communications, Inc., 28328 Witherspoon 

Parkway, Valencia, California 91355, US; 
(580) 27.9.2021 

 
 

(111) 174144 
(210) 62736 
(732) Penthouse World Media, LLC, 28328 Witherspoon Parkway, 

Valencia, CA 91355, US; 
(770) General Media Communications, Inc., 28328 Witherspoon 

Parkway, Valencia, California 91355, US; 
(580) 27.9.2021 

 
 

(111) 201665 
(210) 3097-2001 
(732) Samyang Holdings Corporation, 31, Jong-ro 33-gil, Jong-

no-gu, Seoul, KR; 
(770) Samyang Biopharmaceuticals Corporation, 31, Jong-ro 33-gil, 

Jongno-gu, Seoul, KR; 
(580) 30.9.2021 

 
 

(111) 218968 
(210) 6248-2006 
(732) O2 Holdings Limited, Wellington Street, Slough, Berkshi-

re SL1 1YP, GB; 
(770) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 218968 
(210) 6248-2006 
(732) O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London W1B 5AN, 

GB; 
(770) O2 Holdings Limited, 260 Bath Road, Slough, Berkshire 

SL1 4DX, GB; 
(580) 28.9.2021 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 219307 
(210) 6281-2006 
(732) O2 Holdings Limited, Wellington Street, Slough, Berkshi-

re SL1 1YP, GB; 
(770) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 219307 
(210) 6281-2006 
(732) O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London W1B 5AN, 

GB; 
(770) O2 Holdings Limited, 260 Bath Road, Slough, Berkshire 

SL1 4DX, GB; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 228345 
(210) 520-2010 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services (Schweiz) AG, 

Zählerweg 6, 6300 Zug, CH; 
(580) 30.9.2021 

 
 

(111) 228346 
(210) 521-2010 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services (Schweiz) AG, 

Zählerweg 6, 6300 Zug, CH; 
(580) 30.9.2021 

 
 

(111) 228710 
(210) 809-2010 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services (Schweiz) AG, 

Zählerweg 6, 6300 Zug, CH; 
(580) 30.9.2021 

 
 

(111) 229435 
(210) 6280-2006 
(732) O2 Holdings Limited, Wellington Street, Slough, Berkshi-

re SL1 1YP, GB; 
(770) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SK; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 229435 
(210) 6280-2006 
(732) O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London W1B 5AN, 

GB; 
(770) O2 Holdings Limited, 260 Bath Road, Slough, Berkshire 

SL1 4DX, GB; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 232425 
(210) 1952-2011 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse S.á.r.l., Alpenstrasse 15, 6300 Zug, CH; 
(580) 29.9.2021 
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(111) 232427 
(210) 1955-2011 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse S.á.r.l., Alpenstrasse 15, 6300 Zug, CH; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 239748 
(210) 2026-2014 
(732) Harad, a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratisla-

va, SK; 
(770) Radio Services, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, 821 01 Brati-

slava, SK; 
(580) 1.10.2021 

 
 

(111) 242569 
(210) 1580-2015 
(732) PRYTANIS a.s., Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, CZ; 
(770) UNIS COMPUTERS, a.s., Jundrovská 618/31, 624 00 Br-

no, CZ; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 242570 
(210) 1581-2015 
(732) PRYTANIS a.s., Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, CZ; 
(770) UNIS COMPUTERS, a.s., Jundrovská 618/31, 624 00 Br-

no, CZ; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 246704 
(210) 1739-2017 
(732) PROVINO s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava, 

SK; 
(770) Meadows s.r.o., Ventúrska 3, 811 01 Bratislava, SK; 
(580) 21.9.2021 

 
 

(111) 246774 
(210) 1498-2017 
(732) Northline s.r.o., Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Du-

naji, SK; 
(770) SAMM Slovakia, s. r. o., Nádražná 1664/34, 900 28 Ivan-

ka pri Dunaji, SK; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 248632 
(210) 2733-2017 
(732) ECE Marketplaces GmbH & Co. KG, Heegbarg 30, 22391 

Hamburg, DE; 
(770) ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Heegbarg 

30, 223 91 Hamburg, DE; 
(580) 22.9.2021 

 
 

(111) 254517 
(210) 2378-2020 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(580) 30.9.2021 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 254518 
(210) 2380-2020 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(580) 30.9.2021 

 
 

(111) 254519 
(210) 2382-2020 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 254520 
(210) 2383-2020 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 254521 
(210) 2387-2020 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(580) 30.9.2021 

 
 

(111) 254522 
(210) 2388-2020 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 254523 
(210) 2389-2020 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(580) 30.9.2021 

 
 

(111) 254524 
(210) 2390-2020 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(580) 30.9.2021 

 
 

(111) 254525 
(210) 2391-2020 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(580) 30.9.2021 

 
 

(111) 254705 
(210) 2554-2020 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(580) 29.9.2021 
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(111) 254706 
(210) 2555-2020 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(580) 30.9.2021 

 
 

(111) 254707 
(210) 2561-2020 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(580) 30.9.2021 

 
 

(111) 254708 
(210) 2562-2020 
(732) CCC.eu Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, PL; 
(770) NG2 Suisse GmbH, c/o Intertrust Services, Zählerweg 6, 

6300 Zug, CH; 
(580) 29.9.2021 
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 150726 
(210) 24627 
(732) Saint-Gobain Ceramics and Plastics, Inc., One New Bond 

Street, Worcester, MA 01615-0137, US; 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 172395 
(210) 64647 
(732) Snapple Beverage Corp., 5301 Legacy Drive, Plano, TX 

75024, US; 
(580) 24.9.2021 

 
 

(111) 172761 
(210) 64040 
(732) Toshiba Tec Kabushiki Kaisha (TOSHIBA TEC CORPO-

RATION), 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP; 
(580) 22.9.2021 

 
 

(111) 172984 
(210) 64774 
(732) BRACCO SUISSE S.A., Via Ponteggia 23, 6814 Cadem-

pino, CH; 
(580) 30.9.2021 

 
 

(111) 177658 
(210) 68336 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, 

CZ; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 200604 
(210) 1583-2001 
(732) Mitsubishi Corporation, 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiy-

oda-ku, Tokyo, JP; 
(580) 24.9.2021 

 
 

(111) 201412 
(210) 2519-2001 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, 

CZ; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 201413 
(210) 2520-2001 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, 

CZ; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 201414 
(210) 2521-2001 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, 

CZ; 
(580) 29.9.2021 

 
 
 
 
 

(111) 201415 
(210) 2522-2001 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, 

CZ; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 201416 
(210) 2523-2001 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, 

CZ; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 201417 
(210) 2524-2001 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, 

CZ; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 201418 
(210) 2525-2001 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, 

CZ; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 201419 
(210) 2526-2001 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, 

CZ; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 201420 
(210) 2527-2001 
(732) Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, 

CZ; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 202140 
(210) 2761-2001 
(732) MUSICA BOHEMICA, s.r.o., Londýnská 674/55, 120 00 

Praha 2, CZ; 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 202141 
(210) 2762-2001 
(732) MUSICA BOHEMICA, s.r.o., Londýnská 674/55, 120 00 

Praha 2, CZ; 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 202467 
(210) 2925-2001 
(732) FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s., U Přivaděče 1315/3, 

Černice, 326 00 Plzeň, CZ; 
(580) 24.9.2021 
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(111) 216399 
(210) 344-2006 
(732) MOF INVEST, a. s., Chemlonská 1, 066 01 Humenné, SK; 
(580) 21.9.2021 

 
 

(111) 218968 
(210) 6248-2006 
(732) O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000, Cam-

bridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, GB; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 219307 
(210) 6281-2006 
(732) O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000, Cam-

bridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, GB; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 229435 
(210) 6280-2006 
(732) O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000, Cam-

bridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, GB; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 231173 
(210) 5402-2011 
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 

Praha 8, CZ; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 231174 
(210) 5403-2011 
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 

Praha 8, CZ; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 231175 
(210) 5404-2011 
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 

Praha 8, CZ; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 231176 
(210) 5406-2011 
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 

Praha 8, CZ; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 231589 
(210) 1209-2011 
(732) KRISTIN MIVA, s. r. o., Panónska cesta 4, 851 04 Brati-

slava, SK; 
(580) 24.9.2021 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 232153 
(210) 5600-2011 
(732) Sedláčková Soňa, Bc., Majoránová 29, 821 07 Bratislava, 

SK; 
(580) 1.10.2021 

 
 

(111) 232188 
(210) 1245-2011 
(732) AGENT.SK, s. r. o., Pribinova 30, 811 09 Bratislava, SK; 
(580) 21.9.2021 

 
 

(111) 232213 
(210) 1560-2011 
(732) FROGSON s. r. o., Na vinohrady 1828/8, 911 05 Trenčín, 

SK; 
(580) 1.10.2021 

 
 

(111) 232521 
(210) 1602-2011 
(732) Marathon Banska Bystrica s.r.o., Internátna 2318/24, 974 04 

Banská Bystrica, SK; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 232522 
(210) 1603-2011 
(732) Marathon Banska Bystrica s.r.o., Internátna 2318/24, 974 04 

Banská Bystrica, SK; 
(580) 29.9.2021 

 
 

(111) 232804 
(210) 5648-2011 
(732) CJ Corporation, 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR; 
(580) 1.10.2021 

 
 

(111) 233799 
(210) 1061-2011 
(732) AGENT.SK, s. r. o., Pribinova 30, 811 09 Bratislava, SK; 
(580) 21.9.2021 

 
 

(111) 234106 
(210) 1060-2011 
(732) AGENT.SK, s. r. o., Pribinova 30, 811 09 Bratislava, SK; 
(580) 21.9.2021 

 
 

(111) 234471 
(210) 5405-2011 
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 

Praha 8, CZ; 
(580) 28.9.2021 

 
 

(111) 239748 
(210) 2026-2014 
(732) Radio Services a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK; 
(580) 1.10.2021 
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 
 
 

(111) 189217 
(210) 3212-96 
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Nundina Limited, Dramas, 2, 1077 Nikózia, CY; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 7.9.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 214129 
(210) 1100-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 214318 
(210) 955-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 214597 
(210) 1420-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 214671 
(210) 5854-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 215519 
(210) 6184-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 
 
 
 

(111) 215765 
(210) 6142-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 215766 
(210) 6143-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 215767 
(210) 6144-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 216878 
(210) 494-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 217102 
(210) 848-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 217118 
(210) 1062-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 
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(111) 217312 
(210) 847-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 217459 
(210) 929-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 217803 
(210) 5258-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 217804 
(210) 5261-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 217805 
(210) 5262-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 217806 
(210) 5263-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 218026 
(210) 5256-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 
 

 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 218027 
(210) 5257-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 218028 
(210) 5259-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 218385 
(210) 5972-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 218386 
(210) 5973-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 218388 
(210) 6017-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 218389 
(210) 6018-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 
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(111) 218853 
(210) 1884-2006 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 220264 
(210) 5269-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 21.9.2021 

 
 

(111) 220265 
(210) 5270-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 21.9.2021 

 
 

(111) 221040 
(210) 5692-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 21.9.2021 

 
 

(111) 221112 
(210) 1157-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 221114 
(210) 1162-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 21.9.2021 

 
 

(111) 221493 
(210) 1159-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 

 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 221869 
(210) 1153-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 222001 
(210) 1158-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 222002 
(210) 1160-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 222003 
(210) 1163-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 21.9.2021 

 
 

(111) 223468 
(210) 635-2008 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 21.9.2021 

 
 

(111) 223469 
(210) 636-2008 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 21.9.2021 

 
 



186 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 19/2021 – SK dátum vydania: 13.10.2021 
 

(111) 224329 
(210) 5374-2008 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 21.9.2021 

 
 

(111) 225472 
(210) 6444-2008 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 22.9.2021 

 
 

(111) 226042 
(210) 5150-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 22.9.2021 

 
 

(111) 226043 
(210) 5151-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 22.9.2021 

 
 

(111) 226044 
(210) 5152-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 22.9.2021 

 
 

(111) 226045 
(210) 5153-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 22.9.2021 

 
 

(111) 226046 
(210) 5154-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 

 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 22.9.2021 

 
 

(111) 226048 
(210) 5156-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 22.9.2021 

 
 

(111) 226049 
(210) 5157-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 22.9.2021 

 
 

(111) 226050 
(210) 5158-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 22.9.2021 

 
 

(111) 226051 
(210) 5159-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 226052 
(210) 5160-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 226053 
(210) 5161-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 



187 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 19/2021 – SK dátum vydania: 13.10.2021 
 

(111) 226054 
(210) 5162-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 226490 
(210) 2271-2005 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 226545 
(210) 742-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 22.9.2021 

 
 

(111) 226546 
(210) 744-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 22.9.2021 

 
 

(111) 226673 
(210) 5484-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 227113 
(210) 5583-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 227448 
(210) 5751-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 

 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 227449 
(210) 5752-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 228740 
(210) 5287-2010 
(732) EPRAVO GROUP s.r.o., Zámocká 3, 811 09 Bratislava, 

SK; News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 
Bratislava, SK; 

 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s. (záložca News and 

Media Holding a.s.), Žižkova 11, 811 02 Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 228779 
(210) 5582-2009 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 229144 
(210) 5291-2010 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 229364 
(210) 5413-2010 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 229743 
(210) 5747-2010 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 
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(111) 229744 
(210) 5748-2010 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 230203 
(210) 5659-2010 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 230665 
(210) 5327-2010 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 231169 
(210) 5319-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 231170 
(210) 5320-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 231790 
(210) 1156-2007 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 231964 
(210) 5346-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 

 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 232466 
(210) 5601-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 232467 
(210) 5602-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 232471 
(210) 5660-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 232472 
(210) 5661-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 232473 
(210) 5662-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 232474 
(210) 5663-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 
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(111) 232524 
(210) 1639-2011 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 23.9.2021 

 
 

(111) 233255 
(210) 5107-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 233256 
(210) 5108-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 233681 
(210) 5311-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 233682 
(210) 5312-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 233956 
(210) 5333-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 233983 
(210) 5523-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 

 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 233984 
(210) 5524-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 234039 
(210) 1133-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 234191 
(210) 1034-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 234192 
(210) 1036-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 234269 
(210) 977-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 234453 
(210) 5653-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 
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(111) 234869 
(210) 1094-2012 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 235649 
(210) 5136-2013 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 235650 
(210) 5138-2013 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 235654 
(210) 5193-2013 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 238360 
(210) 5092-2014 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 238987 
(210) 5462-2014 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 239151 
(210) 5286-2014 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 

 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 239361 
(210) 5459-2014 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 239362 
(210) 5460-2014 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 240138 
(210) 5285-2014 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 242221 
(210) 1814-2015 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 243402 
(210) 501-2016 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 243573 
(210) 2093-2015 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 
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(111) 243574 
(210) 2094-2015 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 245246 
(210) 311-2016 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 245736 
(210) 156-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 245963 
(210) 463-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 245964 
(210) 464-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 247426 
(210) 2595-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 247613 
(210) 2395-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 

 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 247614 
(210) 2403-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 247615 
(210) 2411-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 247616 
(210) 2432-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 247991 
(210) 2736-2017 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 250007 
(210) 1173-2018 
(732) News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 250008 
(210) 1176-2018 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 
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(111) 250289 
(210) 192-2019 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 250291 
(210) 194-2019 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 

(111) 253384 
(210) 11-2020 
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bra-

tislava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava, SK; 
 Dátum zriadenia záložného práva: 26.8.2021 
(580) 20.9.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 

(210) 2625-2020 
(220) 18.11.2020 
(800) 1 613 849, 24.3.2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok 
 
 
(210) 
 
671-2020 
103-2021 
 
 
 
 
 

Zamietnuté prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) 
 
  890-2014 
1905-2016 
1906-2016 
  239-2020 

1094-2020 
1155-2020 
1279-2020 
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Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
230265 07.02.2021 
230269 17.02.2021 
230381 08.02.2021 
230385 17.02.2021 
230386 17.02.2021 
230388 18.02.2021 
230389 24.02.2021 
230390 25.02.2021 
230391 25.02.2021 
230402 04.02.2021 
230406 09.02.2021 
230407 10.02.2021 
230408 11.02.2021 
230409 11.02.2021 
230489 10.02.2021 
230563 02.02.2021 
230564 02.02.2021 
230565 02.02.2021 
230566 02.02.2021 
230567 02.02.2021 
230568 02.02.2021 

230569 02.02.2021 
230570 02.02.2021 
230571 02.02.2021 
230572 02.02.2021 
230573 02.02.2021 
230574 02.02.2021 
230575 02.02.2021 
230576 02.02.2021 
230577 02.02.2021 
230579 21.02.2021 
230580 21.02.2021 
230581 21.02.2021 
230582 25.02.2021 
230583 25.02.2021 
230626 11.02.2021 
230724 10.02.2021 
230727 15.02.2021 
230728 10.02.2021 
230731 15.02.2021 
230734 17.02.2021 
230822 08.02.2021 

230859 03.02.2021 
230863 11.02.2021 
230864 11.02.2021 
230866 16.02.2021 
230867 17.02.2021 
230868 17.02.2021 
230869 18.02.2021 
230905 08.02.2021 
230981 14.02.2021 
230983 14.02.2021 
230984 16.02.2021 
230986 21.02.2021 
230987 23.02.2021 
230988 23.02.2021 
230989 23.02.2021 
230991 24.02.2021 
230993 24.02.2021 
230996 28.02.2021 
231059 17.02.2021 
231060 17.02.2021 
231061 17.02.2021 

231087 22.02.2021 
231208 06.02.2021 
231211 24.02.2021 
231216 25.02.2021 
231217 25.02.2021 
231337 28.02.2021 
231453 28.02.2021 
231553 16.02.2021 
231680 01.02.2021 
231683 14.02.2021 
231684 28.02.2021 
231797 03.02.2021 
231989 23.02.2021 
232736 09.02.2021 
234478 22.02.2021 
234829 16.02.2021 
234830 16.02.2021 
235059 14.02.2021 
241503 17.01.2021 

 
 
 
 
 
 

Ochranné známky vyhlásené za neplatné 
 
 

(111) 244698 
(210) 2029-2016 
(220) 16.9.2016 
(580) 4.10.2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 
 
 

(111) 251385 
(210) 1423-2019 
(220) 27.6.2019 
(580) 27.6.2019 

 11 (511) 5, 44 
(511) 5 - Herbicídy. 

44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby. 
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Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 248794 
(210) 956-2018 

 11 (511) 35, 38 
(511) 35 - Maloobchodné služby s detskými odevmi a obuvou, 

hračkami, posteľnou bielizňou, vianočnými stromčekmi, 
detským nábytkom, tehotenským a dojčenským tovarom, 
športovými potrebami, spoločenskými hrami, školskými po-
trebami, matracmi a posteľnými roštmi, posteľnými prikrýv-
kami a bielizňou; osuškami, uterákmi, domácimi potrebami, 
elektrospotrebičmi, aj prostredníctvom internetu; poskytova-
nie obchodných informácií prostredníctvom internetu; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových stránok; on 
line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; poskytovanie obchodných infor-
mácií prostredníctvom webových stránok; zásobovacie služ-
by pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podni-
ky); subdodávateľské služby (obchodné služby); optimalizá-
cia obchodovania na webových stránkach; obchodné spro-
stredkovateľské služby; on line poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; správa 
spotrebiteľských vernostných programov; poradenstvo v ob-
lasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); dohodovanie ob-
chodných zmlúv pre tretie osoby. 
38 - Elektronická pošta; poskytovanie diskusných fór on 
line; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete. 

(580) 23.9.2021 
 
 

(111) 255145 
(210) 142-2021 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; 

prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvu-
ku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zaria-
denia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie za-
riadenia; prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče úda-
jov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahova-
teľný); elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér); 
elektronické publikácie (sťahovateľné); digitálna hudba 
(sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroproceso-
ry; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové 
platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; 
magnetofóny; mobilné telefóny. 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; 
časopisy (periodiká); bulletiny (tlačiarenské výrobky); novi-
ny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodco-
via (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiá-
ly; letáky; kancelárske potreby okrem nábytku; papierové 
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; obaly (papiernický 
tovar); obálky (papiernický tovar); lístky; papierové zástavy; 
nálepky; samolepky. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino 
(hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové 
kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolesá; stolové hry; ša-
chové hry; šípky (hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žre-
by (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na 
elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; po-
radenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej adminis-
tratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchod- 
 

ných alebo podnikateľských informácií; marketing; obchod-
ný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mien-
ky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekono-
mické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; reklamné pla-
gátovanie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo in-
zertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie 
reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; prenájom bilbordov; rozhlaso-
vá reklama; reklama; online reklama na počítačovej komu-
nikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefó-
nov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-
fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej 
siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; reklamné 
služby prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; poskytova-
nie informácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo 
reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počíta-
čových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných 
materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spracova-
nie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie; služby porovnávania cien; prenájom predajných 
stánkov; inzertná činnosť prostredníctvom všetkých druhov 
médií; podpora predaja (pre tretie osoby); obchodné infor-
mačné služby; obchodné informačné kancelárie; prenájom 
reklamného času v komunikačných médiách; organizovanie 
reklamných a obchodných výstav; distribúcia tovarov na re-
klamné účely; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti 
obchodu, prieskumu trhu, podpory predaja (pre tretie osoby), 
reklamy a podnikania. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb; posielanie 
správ; telefonická komunikácia; spravodajské kancelárie; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostred-
níctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektro-
nickej pošty; faxové prenosy; informácie v oblasti teleko-
munikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektro-
nickými komunikačnými prostriedkami); komunikácia pro-
stredníctvom optických sietí; prenos signálu prostredníctvom 
satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné 
služby); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do sve-
tovej počítačovej siete; telekonferenčné služby; poskytova-
nie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; po-
skytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; 
bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; kontinuál-
ny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie o mož-
nostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávko-
vých hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostred-
níctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok 
prostredníctvom internetu; organizovanie elektronických 
žrebových lotérií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; or-
ganizovanie žrebových lotérií; hazardné hry (herne); posky- 
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tovanie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba 
publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích 
programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; diva-
delné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predsta-
vení; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom 
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych 
štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie ki-
nematografických filmov; požičiavanie videopások; produk-
cia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; 
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedo-
mostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; 
organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie 
večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; 
vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line 
vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); pre-
nájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; orga-
nizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line pro-
stredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej 
siete; organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo po-
čítačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba) poskytované on-line prostredníctvom telekomuni-
kačného spojenia alebo počítačovej siete; on-line poskytova-
nie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní po-
skytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; 
tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; na-
hrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúr-
no-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží pro-
stredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefó-
nov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; organizova-
nie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); tele-
vízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť di-
vákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných te-
lefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 

(580) 29.9.2021 
 
 

(111) 255146 
(210) 144-2021 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; 

prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvu-
ku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zaria-
denia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie za-
riadenia; prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče úda-
jov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahova-
teľný); elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér); 
elektronické publikácie (sťahovateľné); digitálna hudba 
(sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroproceso-
ry; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové 
platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; 
magnetofóny; mobilné telefóny. 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; 
časopisy (periodiká); bulletiny (tlačiarenské výrobky); novi-
ny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodco-
via (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiá-
ly; letáky; kancelárske potreby okrem nábytku; papierové  
 

alebo plastové vrecká a tašky na balenie; obaly (papiernický 
tovar); obálky (papiernický tovar); lístky; papierové zástavy; 
nálepky; samolepky. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino 
(hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové 
kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolesá; stolové hry; ša-
chové hry; šípky (hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žre-
by (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na 
elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; po-
radenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej adminis-
tratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; marketing; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej 
mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske 
(ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; reklam-
né plagátovanie; obchodná správa licencií výrobkov a slu-
žieb (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných 
materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom bilbor-
dov; rozhlasová reklama; reklama; online reklama na počíta-
čovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobil-
ných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; re-
klamné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, pro-
stredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej sie-
te, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej 
siete; reklamné služby prostredníctvom spotrebiteľských lo-
térií; poskytovanie informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií ob-
chodného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prená-
jom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovateľské 
služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; ko-
merčné informačné kancelárie; služby porovnávania cien; 
prenájom predajných stánkov; inzertná činnosť prostredníc-
tvom všetkých druhov médií; podpora predaja (pre tretie 
osoby); obchodné informačné služby; obchodné informačné 
kancelárie; prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; organizovanie reklamných a obchodných výstav; 
distribúcia tovarov na reklamné účely; konzultačná a pora-
denská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu, podpory 
predaja (pre tretie osoby), reklamy a podnikania. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb; posielanie 
správ; telefonická komunikácia; spravodajské kancelárie; 
komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostred-
níctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazo-
vých informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektro-
nickej pošty; faxové prenosy; informácie v oblasti teleko-
munikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektro-
nickými komunikačnými prostriedkami); komunikácia pro-
stredníctvom optických sietí; prenos signálu prostredníctvom 
satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné 
služby); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do sve-
tovej počítačovej siete; telekonferenčné služby; poskytova-
nie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; po-
skytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; 
bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; kontinuál-
ny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia. 
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41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie o mož-
nostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávko-
vých hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostred-
níctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok 
prostredníctvom internetu; organizovanie elektronických 
žrebových lotérií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; or-
ganizovanie žrebových lotérií; hazardné hry (herne); posky-
tovanie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba 
publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích 
programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; diva-
delné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predsta-
vení; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom 
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych 
štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie ki-
nematografických filmov; požičiavanie videopások; produk-
cia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; 
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedo-
mostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; 
organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie 
večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; 
vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line 
vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); pre-
nájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; orga-
nizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line pro-
stredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej 
siete; organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo po-
čítačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba) poskytované on-line prostredníctvom telekomuni-
kačného spojenia alebo počítačovej siete; on-line poskytova-
nie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní po-
skytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; 
tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; na-
hrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúr-
no-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží pro-
stredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefó-
nov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; organizova-
nie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); tele-
vízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť di-
vákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných te-
lefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 

(580) 30.9.2021 
 
 

(111) 255147 
(210) 154-2021 

 11 (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje a zariadenia; 

prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvu-
ku, obrazu alebo údajov; telekomunikačné prístroje a zaria-
denia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie za-
riadenia; prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče úda-
jov; počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový softvér 
(nahraté počítačové programy); počítačový softvér (sťahova-
teľný); elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér); 
elektronické publikácie (sťahovateľné); digitálna hudba 
(sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikroproceso-
ry; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne karty;  
 

 exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofónové 
platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; kamery; 
magnetofóny; mobilné telefóny. 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; 
časopisy (periodiká); bulletiny (tlačiarenske výrobky); novi-
ny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačovi-
ny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodco-
via (tlačené publikácie); ročenky; tlačené reklamné materiá-
ly; letáky; kancelárske potreby okrem nábytku; papierové 
alebo plastové vrecká a tašky na balenie; obaly (papiernický 
tovar); obálky (papiernický tovar); lístky; papierové zástavy; 
nálepky; samolepky. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino 
(hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové 
kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolesá; stolové hry; ša-
chové hry; šípky (hra); žetóny na hazardné hry; stieracie žre-
by (na lotériové hry); výherné hracie automaty; prístroje na 
elektronické hry; hracie žreby a tikety. 
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; po-
radenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej adminis-
tratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; marketing; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej 
mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske 
(ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie úda-
jov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; reklam-
né plagátovanie; obchodná správa licencií výrobkov a slu-
žieb (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikač-
ných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vy-
dávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; prenájom reklamných plôch; prenájom bilbordov; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných te-
lefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné 
služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníc-
tvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elek-
tronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; 
reklamné služby prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; 
poskytovanie informácií obchodného alebo reklamného cha-
rakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchod-
ného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom re-
klamných materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; 
spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné in-
formačné kancelárie; služby porovnávania cien; prenájom 
predajných stánkov; inzertná činnosť prostredníctvom všet-
kých druhov médií; podpora predaja (pre tretie osoby); ob-
chodné informačné služby; obchodné informačné kancelárie; 
prenájom reklamného času v komunikačných médiách; or-
ganizovanie reklamných a obchodných výstav; distribúcia 
tovarov na reklamné účely; konzultačná a poradenská čin-
nosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu, podpory predaja 
(pre tretie osoby), reklamy a podnikania. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb; posielanie 
správ; telefonická komunikácia; komunikácia mobilnými te-
lefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových termi-
nálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníc-
tvom počítačov; prenos elektronickej pošty; faxové prenosy; 
informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefó-
nom alebo inými elektronickými komunikačnými prostried-
kami); komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenos  
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signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie 
tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie telekomuni-
kačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; telekonfe-
renčné služby; poskytovanie užívateľského prístupu do sve-
tovej počítačovej siete; poskytovanie prístupu do databáz; 
prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; video-
konferenčné služby; kontinuálny prenos dát (streaming); rá-
diová komunikácia. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie o mož-
nostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávko-
vých hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostred-
níctvom internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok 
prostredníctvom internetu; organizovanie elektronických 
žrebových lotérií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; or-
ganizovanie žrebových lotérií; hazardné hry (herne); posky-
tovanie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba 
publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích 
programov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; diva-
delné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predsta-
vení; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom 
osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych 
štúdií; prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie ki-
nematografických filmov; požičiavanie videopások; produk-
cia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; 
výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedo-
mostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; 
organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie 
večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; 
vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line 
vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); pre-
nájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; orga-
nizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line pro-
stredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej 
siete; organizovanie a vedenie seminárov poskytované on- 
-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo po-
čítačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba) poskytované on-line prostredníctvom telekomuni-
kačného spojenia alebo počítačovej siete; on-line poskytova-
nie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní po-
skytované on-line z počítačových databáz alebo internetu; 
tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; na-
hrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúr-
no-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží pro-
stredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefó-
nov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; organizova-
nie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); tele-
vízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť di-
vákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných te-
lefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 

(580) 30.9.2021 
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 OZNAM 
 
 
Termín konania odborných skúšok 
 
 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového 
zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločen-
stva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) stanovil na 25. a 26. november 2021. 
 
 Žiadosť o odborné skúšky sa podáva úradu písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnu-
tej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.) a dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.). 
 
 
Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávajú najneskôr do 15. októbra 2021 na adresu: 
 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
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