
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

VESTNÍK 
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

ISSN 2453-7551 
 

 
 
 
 
 
 
 

24/2021 
20. december 2021 



OBSAH 
 
 
 
 
 
Patenty  ............................................................................................................................................................................................................     5 

Európske patenty s určením pre Slovenskú republiku  ....................................................................................................................................   15 

Dodatkové ochranné osvedčenia  .....................................................................................................................................................................   35 

Úžitkové vzory  ...............................................................................................................................................................................................   39 

Dizajny  ...........................................................................................................................................................................................................   49 

Ochranné známky  ...........................................................................................................................................................................................   52 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENTS 

 

Patents  ............................................................................................................................................................................................................     5 

European Patents with Designation for the Slovak Republic  ..........................................................................................................................   15 

Supplementary Protection Certificates ............................................................................................................................................................   35 

Utility Models  .................................................................................................................................................................................................   39 

Designs  ...........................................................................................................................................................................................................   49 

Trade Marks  ....................................................................................................................................................................................................   52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydáva Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04  Banská Bystrica 4, www.upv.sk  

http://www.upv.sk/


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) 
 
58-2020 G06N  3/00 
64-2020 B25J 11/00 
65-2020 A41D 13/00 

      66-2020 B30B 11/00 
50033-2020 C12N 11/00 
50065-2020 H02S 20/00 

  3-2021 G02B  6/00 
21-2021 G06N  3/00 
22-2021 G06N  3/00 

      60-2021 F02F  1/00 
50006-2021 B25D  1/00 

 
 

(51) A41D 13/00, A41D 31/00, A62B 17/00, A41D 27/00, 
 B32B 15/00, B32B 9/00 
(21) 65-2020 
(22) 18.6.2020 
(71) Lukáčová Martina, Bánovce nad Bebravou, SK; 
(72) Lukáčová Martina, Bánovce nad Bebravou, SK; 
(74) BRICHTA & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Súprava zo špeciálne upravenej netkanej textílie s anti-

bakteriálnou úpravou na viacnásobne použiteľnú celo-
telovú a celodennú ochranu 

(57) Súprava viacnásobne použiteľnej celotelovej a celodennej 
ochrany zo špeciálne upravenej netkanej textílie s antibakte-
riálnou úpravou je tvorená celotelovým ochranným jedno-
dielnym alebo dvojdielnym odevom/overalom (A) aspoň  
s jedným doplnkovým komponentom: kapucňou/pokrývkou 
hlavy (B) a/alebo návlekmi (C) na obuv, a/alebo rukavicami 
(D), a/alebo rukávnikmi (E) z priedušnej dvoj- až trojvrstvo-
vej netkanej textílie z polypropylénu, pričom jedna vrstva je 
antibakteriálna filtračná vrstva s obsahom min. 1,2 % hmotn. 
aktívneho striebra, pričom všetky komponenty súpravy majú 
zipsy (1). Antibakteriálna filtračná vrstva s obsahom 1,2 % 
hmotn. aktívneho striebra je z oboch strán prekrytá netkanou 
textíliou. Odev/overal (A) má zips umiestnený v trupovej 
prednej časti a je prekrytý dvoma proti sebe orientovanými  
a prekrývajúcimi sa chlopňami (2). Odev/overal (A) a do-
plnkové komponenty majú šitie, ktorého stehy sú odolné 
proti prechodu patogénnych mikroorganizmov, kvapalín a aero-
sólov. 

 

  
 
 

(51) B25D 1/00, B25G 1/00, B25D 17/00 
(21) 50006-2021 
(22) 15.6.2020 
(67) 50056-2020 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Matisková Darina, Ing., PhD., MBA, Prešov, SK; 
(54) Kladivo s ťažkým impaktorom 
(57) Kladivo s ťažkým impaktorom je tvorené telesom (1), na 

ktorého koncoch sú nasunuté nadstavce (2) zaistené skrut-
kami (6). Vnútri telesa (1) je pohyblivo umiestnený impaktor 
(3) obsahujúci vnútri náplň (5). Impaktor (3) je podopieraný 
pružinou (4), ktorá sa druhým koncom opiera o teleso (1), ku 
ktorému je pevne pripojené puzdro rukoväti (7). 

 
 

  
 
 

(51) B25J 11/00, B25J 19/00, B25J 9/00, B62D 57/00, B60F 3/00 
(21) 64-2020 
(22) 17.6.2020 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Chovanec Ľuboš, Ing., PhD., Bratislava, SK; Duchoň Fran-

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

(54) Diaľkovo riadený guľový robot 
(57) Diaľkovo riadený guľový robot pozostáva z robotického 

jadra (1), ktoré je v jednej osi pripojené na guľový pružný 
sférický ochranný klietkový obal (2) cez dve okrajové prí-
ruby (3), pričom robotické jadro (1) je tvorené pohybovým 
ústrojenstvom, riadiacou a komunikačnou jednotkou, sní-
mačom teploty a aspoň jednou kamerou (4). Pružný sféric-
ký ochranný klietkový obal (2) je tvorený prstencami. 
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(51) B30B 11/00, B29C 48/00 
(21) 66-2020 
(22) 19.6.2020 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; 

Ondruška Juraj, Ing., PhD., Bratislava, SK; Križan Peter, 
doc. Ing., PhD., Dunajská Lužná, SK; Losonc Ottó, Orecho-
vá Potôň, SK; Šooš Marek, Bc., Bratislava, SK; Babics Jo-
zef, Ing., Holice, SK; 

(54) Spôsob znižovania vlhkosti partikulárnych látok so zvý-
šenou vlhkosťou viacnásobným zhutňovaním a zhutňo-
vacia linka 

(57) Spôsob znižovania vlhkosti partikulárnych látok so zvýše-
nou vlhkosťou viacnásobným zhutňovaním prebieha v kro-
koch, kde zhutňovanie prebieha po kontinuálnom plnení 
komory zhutňovacieho modulu primárnou partikulárnou lát-
kou, pričom: z výliskov vystupujúcich zo zhutňovacieho 
modulu sa v atmosférickej odparke uvoľňuje para a jej teplo 
sa vo výmenníku tepla odovzdáva ohrievaciemu médiu na 
ohrev plášťa komory zhutňovacieho modulu; následne vý-
lisky vystupujúce zo zhutňovacieho modulu sa v triedičke 
výliskov triedia, pričom rozpadnuté výlisky sú spätným do-
pravníkom dopravované na vstup do premiešavacej násypky 
a ušľachtilé výlisky sú konečným produktom zhutňovania; 
napokon sa v premiešavacej násypke k surovine so zníženou 
vlhkosťou z rozpadnutých výliskov primieša primárna parti-
kulárna látka so zvýšenou vlhkosťou cez autoreguláciu v ta-
kom pomere, aby bol v premiešavacej násypke vždy poža-
dovaný objem zhutňovanej partikulárnej látky. Zhutňovacia 
linka partikulárnej látky so zvýšenou vlhkosťou pozostáva-
júca zo zhutňovacieho modulu a násypky je ďalej riešená 
tak, že zhutňovací modul (2) je na vstupe pripojený na pre-
miešavaciu násypku (1) s primárnou vstupnou násypkou (3) 
a výstupom je pripojený na atmosférickú odparku (4) a trie-
dičku (7) výliskov so sitom. Výstup triedičky (7) má jednak 
výstup (8) ušľachtilých výliskov a výstup (9) rozpadnutých 
výliskov prepojený spätným dopravníkom (6) s premiešava-
cou násypkou (1). Atmosférická odparka (4) má výstup (10) 
uvoľnenej pary prepojený s výmenníkom tepla (5). Plášť 
komory zhutňovacieho modulu (2) má vstup (11) ohrieva-
cieho média z výmenníka tepla (5) a plášť komory zhutňo-
vacieho modulu (2) má výstup (12) ochladeného média do 
výmenníka tepla (5). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(51) C12N 11/00, C12P 7/00 
(21) 50033-2020 
(22) 13.6.2020 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Rebroš Martin, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; Plž Michal, 

Ing., Martin, SK; 
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Imobilizácia enzýmov pomocou afinitnej väzby a ich ap-

likácia na biotransformáciu ketónov 
(57) Vynález sa týka imobilizácie rekombinantných enzýmov 

na agarózový nosič. Samotný proces imobilizácie prebieha 
na základe afinitnej interakcie medzi enzýmom a nosičom. 
Ako enzým bola použitá ketoreduktáza a glukóza dehydro-
genáza. Ako modelová reakcia na overenie účinnosti imo-
bilizovaného enzýmu bola vykonaná redukcia ketónu. 

 
 

(51) F02F 1/00, B23P 6/00 
(21) 60-2021 
(22) 10.8.2021 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Vaňa Dušan, Ing., PhD., Vrbovce, SK; Noga Pavol, Ing., 

PhD., Pezinok, SK; 
(54) Spôsob opravy hlavy valcov piestového stroja s priamo-

čiarym vratným pohybom 
(57) Spôsob opravy hlavy valcov piestového stroja s priamo-

čiarym vratným pohybom spočíva v odfrézovaní poškodenej 
plochy (2) hlavy (1) valcov piestového stroja po celej ploche 
kompresného priestoru (8) až na úroveň chladiacej časti. Ná-
sledne sa navrhne a na mieru vyrobí vložka (4) nahradzujúca 
pôvodne odfrézovanú plochu (2) hlavy (1) valcov a osadí sa. 
Na lepšie osadenie vložky (4) a prenos sily vyvolanej kom-
presiou sa frézuje otvor s osadením, t. j. na dvoch rôznych 
priemeroch (3). Kompresný priestor (8) je utesnený pôvod-
ným tesnením (5) pod hlavou (1) valcov, ktoré po celom ob-
vode kompresného priestoru (8) dosadá na vložku (4). Nasá-
vacie a výfukové kanáliky sú utesnené k vložke (4) pomocou 
tesniaceho tmelu (6) v drážkach, do ktorých dosadajú neod-
frézované časti týchto kanálikov. Pôvodné sedlá na ventily 
(7) a ďalšie otvory/kanáliky (napr. sviečky, vstrekovacie dý-
zy) vstupujúce do kompresného priestoru (8) sa nachádzajú 
priamo vo vložke (4), pričom sú do vložky (4) osadené rov-
nakým spôsobom, ako boli predtým osadené do hlavy (1) 
valcov. Ako alternatívne tesnenie vložky (4) sa môže použiť 
spájka alebo O-krúžok. Na utesnenie prechodného kanálika 
cez vložku (4) sa použije dutý svorník (9), ktorý je utesnený 
na kužeľovú plochu a zaskrutkovaný do príslušného kanáli-
ka v hlave (1) valcov. 
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(51) G02B 6/00 
(21) 3-2021 
(22) 26.1.2021 
(71) Chovan Jozef, Ing., PhD., Bratislava, SK; Uherek Franti-

šek, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Tomaška Martin, doc. 
Ing., PhD., Bratislava, SK; Haško Daniel, Ing., PhD., Bra-
tislava, SK;  

(72) Chovan Jozef, Ing., PhD., Bratislava, SK; Uherek Franti-
šek, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Tomaška Martin, doc. 
Ing., PhD., Bratislava, SK; Haško Daniel, Ing., PhD., Bra-
tislava, SK;  

(54) Väzbový člen na naviazanie a vyviazanie optického žia-
renia do fotonického integrovaného obvodu a z fotonic-
kého integrovaného obvodu 

(57) Väzbový člen je určený na naviazanie a vyviazanie optic-
kého žiarenia medzi jednomódovým optickým vláknom  
a fotonickým integrovaným obvodom z jeho hrany. Vytvo-
rený väzbový člen je vhodný na fotonické integrované ob-
vody od stredného až do vysokého kontrastu indexu lomu 
na (1) kremíkovom substráte s oddeľovacou vrstvou (2)  
z termického oxidu SiO2 s vlnovodnou vrstvou (3) napr.  
z LPCVD Si3N4 a pasivačnou vrstvou (4) SiO2  vytvorenou 
napr. PECVD technikou. Väzbový člen má tri sekcie.  
A sekcia je optický vlnovod s nízkym kontrastom indexu 
lomu, ktorý slúži na naviazanie a vyviazanie optického žia-
renia z jednomódového optického vlákna a do jednomódo-
vého optického vlákna. B sekcia je kombinácia vlnovodu  
s nízkym kontrastom indexu lomu a opačného zúženia na 
báze subvlnovej štruktúry, medzi ktorými dochádza k vzá-
jomnému previazaniu optického žiarenia. C sekcia je pre-
chod z tejto dvojkombinácie do štandardnej štruktúry foto-
nického integrovaného obvodu, a to lineárnym ukončením 
vlnovodu s nízkym kontrastom indexu lomu a ukončením 
subvlnovej štruktúry opačného zúženia. 

 

  
 
 

(51) G06N 3/00 
(21) 58-2020 
(22) 2.6.2020 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Martinka Jozef, doc. Ing., PhD., Železná Breznica, SK; Ran-

tuch Peter, Ing., PhD., Považská Bystrica, SK; Nečas Aleš, 
Ing., Vrbové, SK; 

(54) Spôsob identifikácie druhu horiacej látky 
(57) Opisuje sa spôsob identifikácie druhu horiacej látky rozoz-

naním fotografie jej plameňa v natrénovanej neurónovej 
sieti. Neurónová sieť je pred jej aplikáciou na identifikáciu 
druhu horiacej látky natrénovaná fotografiami plameňov 
minimálne dvoch druhov horiacich látok a požadovanými 
výstupnými hodnotami identifikujúcimi druh horiacej látky. 

 
 

(51) G06N 3/00, G06K 9/00 
(21) 22-2021 
(22) 9.4.2021 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Martinka Jozef, doc. Ing., PhD., Železná Breznica, SK; Ran-

tuch Peter, doc. Ing., PhD., Považská Bystrica, SK; Nečas 
Aleš, Ing., Vrbové, SK; Sulová Janka, Ing., Bratislava, SK; 

(54) Spôsob kontroly požiarnych charakteristík elektrických 
káblov 

(57) Spôsob kontroly požiarnych charakteristík elektrických 
káblov rozpoznaním fotografie alebo videosekvencie pla-
meňa kontrolovaného elektrického kábla v neurónovej sieti 
sa vyznačuje tým, že neurónová sieť sa najskôr natrénuje 
fotografiami alebo videosekvenciami plameňov minimálne 
jedného elektrického kábla spĺňajúceho požadované po-
žiarne charakteristiky a minimálne jedného elektrického 
kábla nespĺňajúceho požadované požiarne charakteristiky  
a požadovanými výstupmi neurónovej siete a po natréno-
vaní neurónová sieť stanoví, či elektrický kábel spĺňa, ale-
bo nespĺňa požadované požiarne charakteristiky. 

 
 

(51) G06N 3/00, G06K 9/00 
(21) 21-2021 
(22) 30.3.2021 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Martinka Jozef, doc. Ing., PhD., Železná Breznica, SK; Ran-

tuch Peter, doc. Ing., PhD., Považská Bystrica, SK; Nečas 
Aleš, Ing., Vrbové, SK; 

(54) Spôsob stanovenia rýchlosti uvoľňovania tepla 
(57) Spôsob stanovenia rýchlosti uvoľňovania tepla z fotografie 

alebo videosekvencie plameňa horiacej látky v neurónovej 
sieti sa vyznačuje tým, že najskôr sa neurónová sieť natré-
nuje fotografiami alebo videosekvenciami plameňov mi-
nimálne dvoch druhov horiacich látok s minimálne dvomi 
rôznymi rýchlosťami uvoľňovania tepla v intervale od 1 do 
10 000 kW/m2 a požadovanými výstupnými hodnotami, 
ktoré identifikujú rýchlosť uvoľňovania tepla a po natréno-
vaní neurónová sieť stanoví rýchlosť uvoľňovania tepla  
z fotografie alebo videosekvencie plameňa horiacej látky. 

 
 

(51) H02S 20/00 
(21) 50065-2020 
(22) 17.6.2020 
(67) 50059-2020 
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Flimel Marián, doc. Ing., CSc., Prešov, SK; Rimár Miroslav, 

prof. Ing., CSc., Prešov, SK; Fedák Marcel, Ing., PhD., Ing. 
Paed. IGIP, Ladomirov, SK; 

(54) Konštrukcia pevnej horizontálnej clony na fasáde budo-
vy s fotovoltickými článkami 

(57) Riešenie konštrukcie pevnej horizontálnej clony na fasáde 
budovy s fotovoltickými článkami využiteľné v stavebníc-
tve a v energetike sa vyznačuje tým, že pozostáva z kovo-
vých vodorovných nosníkov (4), ktoré sú cez kovové plat-
ničky (2) a kotevné prvky (3) fixované kolmo nad oste-
niami (1) transparentných prvkov budovy, pričom vodo-
rovné nosníky (4) sú stužené natočenými kovovými lame-
lami (5) s pevne fixovanými solárnymi článkami (6), ktoré 
sú vzájomne spojené elektrickými vodičmi (7). 
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(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A41D 13/00        65-2020 
B25D  1/00  50006-2021 
B25J 11/00        64-2020 

B30B 11/00        66-2020 
C12N 11/00  50033-2020 
F02F  1/00        60-2021 

G02B  6/00    3-2021 
G06N  3/00  58-2020 
G06N  3/00  22-2021 

G06N  3/00        21-2021 
H02S 20/00  50065-2020 
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FG4A Udelené patenty 
 
 
(11) (51) (11) (51) 
 
288920 A61H 31/00 
288921 A62C 37/00 
288922 B01J 20/00 

288923 F24H  1/00 
288924 B01D 35/00 

 
 

(51) A61H 31/00, A61M 16/00, A61B 5/00 
(11) 288920 
(21) 50048-2015 
(22) 31.8.2015 
(40) 1.3.2017 
(45) 20.12.2021 
(73) CHIRANA Medical, a. s., Stará Turá, SK; 
(72) Török Pavol, doc., MUDr., CSc., Vranov nad Topľou, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Pľúcny ventilátor na viacfrekvenčnú umelú ventiláciu 

pľúc, najmä pre nehomogénne poškodené pľúca 
 
 

(51) A62C 37/00, F21V 33/00 
(11) 288921 
(21) 15-2018 
(22) 1.3.2018 
(40) 3.9.2019 
(45) 20.12.2021 
(73) Lamos Tomáš, Bratislava, SK; 
(72) Lamos Tomáš, Bratislava, SK; 
(74) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Svietidlo združené s impulzívnym hasiacim modulom 

 
 

(51) B01D 35/00, G01N 15/00, G01F 15/00, B01D 46/00, 
 F04B 51/00 
(11) 288924 
(21) 114-2019 
(22) 17.10.2017 
(40) 2.10.2020 
(45) 20.12.2021 
(67) 223-2017 
(73) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, SK; 
(72) Hujo Ľubomír, Ing., PhD., Úľany nad Žitavou, SK; Hajdák 

Vladislav, Ing., Rišňovce, SK; Jablonický Juraj, doc. Ing., 
PhD., Pohranice, SK; Tkáč Zdenko, prof. Ing., PhD., Nitra, 
SK; Tulík Juraj, Ing., PhD., Prievidza, SK; 

(74) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
(54) Zariadenie na testovanie prietokových vlastností filtrač-

ných materiálov 
 
 

(51) B01J 20/00, D01G 11/00, D04H 5/00, B02C 23/00, 
 B29B 17/00, B02C 13/00 
(11) 288922 
(21) 50004-2016 
(22) 15.1.2016 
(40) 2.8.2017 
(45) 20.12.2021 
(73) Češko Vladimír, Ing., Beluša, SK; 
(72) Češko Vladimír, Ing., Beluša, SK; 
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
(54) Spôsob a zariadenie na spracovanie filtračného mate-

riálu, výrobok získaný uvedeným spôsobom 
 
 

(51) F24H 1/00, F24H 9/00, B01F 5/00 
(11) 288923 
(21) 50009-2018 
(22) 22.2.2018 
(40) 3.9.2019 
(45) 20.12.2021 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Lukáč Peter, Ing., PhD., Košice, SK; 
(54) Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) 
 
A61H 31/00  288920 
A62C 37/00  288921 
B01D 35/00  288924 

B01J 20/00  288922 
F24H  1/00  288923 
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FB9A Zastavené konania o patentových prihláškach 
 
 
(21) 
 
50044-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
GB9A Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 
 
 

(21) 50061-2020 
(71) ASES GROUP, s.r.o., Praha, Krč, CZ;  
 Predchádzajúci prihlasovateľ: 
 ASES GROUP RESEARCH, SE, Praha, Krč, CZ;  
 Dátum zápisu do registra: 14.12.2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PD4A Zmeny dispozičných práv na patenty (ukončenie zálohov) 
 
 

(11) 288264 
(21) 5011-2009 
(73) GA Drilling, a. s., Trnava, SK; 
 Záložný veriteľ: 
 Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, SK; 
 Dátum zániku záložného práva: 10.7.2021 
 Dátum zápisu do registra: 16.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
285715 14.11.2021 
286484 02.11.2021 
286724 30.11.2021 
287279 27.11.2021 

287352 13.11.2021 
287427 12.11.2021 
287502 23.11.2021 
287545 06.11.2021 

287570 29.11.2021 
287621 16.11.2021 
287993 17.11.2021 
288088 29.11.2021 

288114 26.11.2021 
288119 20.11.2021 
288163 12.11.2021 
288342 29.11.2021 
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MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 
 
 
(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku 
 
287715 18.04.2021 
288124 12.04.2021 
288500 28.04.2021 

288747 24.04.2021 
288825 07.01.2021 

 
 
 
 
 
 
 
HA9A Doplnenie pôvodcu (-ov) 
 
 

(21) 163-2019 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník-Drienové, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; Frivaldský Michal, 
prof. Ing., PhD., Horný Hričov, SK; 

 Vestník č. 13/2021 – BA9A, str. 9 
 
 

(21) 164-2019 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník-Drienové, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; Frivaldský Michal, 
prof. Ing., PhD., Horný Hričov, SK; 

 Vestník č. 13/2021 – BA9A, str. 8 
 
 

(21) 166-2019 
(72) Praženica Michal, Ing., PhD., Plevník-Drienové, SK; Kaščák 

Slavomír, Ing., PhD., Krompachy, SK; Frivaldský Michal, 
prof. Ing., PhD., Horný Hričov, SK; 

 Vestník č. 13/2021 – BA9A, str. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 prihlášok 
so symbolmi úplnej verzie MPT 2021.01. 
 
 
 

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

 
 
Európske patentové prihlášky 
BA9A Sprístupnené preklady a opravené preklady patentových 

nárokov európskych patentových prihlášok 
FA9A Zastavené konania o európskych patentových prihláškach 

z dôvodu späťvzatia 
GA9A Zmeny európskych patentových prihlášok na národné 

prihlášky 
GB9A Prevody a prechody práv na európske patentové 

prihlášky 
GD9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené 

na európske patentové prihlášky 
GD9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európske 

patentové prihlášky 
PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 

prihlášky (zálohy) 
PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 

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

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

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

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

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

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

na európske patenty 
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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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(22) Dátum podania žiadosti 
(23) Dátum podania žiadosti o predĺženie doby platnosti 
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(71) Meno (názov) žiadateľa (-ov) 
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(92) Číslo a dátum prvého povolenia uviesť liečivo alebo výrobok 
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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 
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o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov bez zmeny v porovnaní  
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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) 
 
197-2020 B29B 11/00 
217-2020 E04B  1/00 
  11-2021 E04C  5/00 

86-2021 E01F 15/00 
90-2021 B01J 19/00 
94-2021 B21J 15/00 

  96-2021 B29C 45/00 
  98-2021 E01B 26/00 
115-2021 F02F  1/00 

    119-2021 B23K 20/00 
    146-2021 A41D 13/00 
50048-2021 E04B  1/00 

 
 

(51) A41D 13/00, A62B 18/00 
(21) 146-2021 
(22) 8.10.2021 
(71) FILTEX SK, spol. s r.o., Košice, SK; 
(72) Hudáková Jana, Ing., Košice, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Spôsob výroby ochranného tvárového respirátorového rúška 
(57) Opísaný je spôsob výroby ochranného tvárového respiráto-

rového rúška, kde telo (1) rúška, ktoré je tvorené ohybným 
tvarovacím pásikom (2), dvoma popruhmi (6) a tromi vo-
dorovnými záhybmi (3), sa najprv v strednej časti zvisle 
prehne, ďalej sa do strednej spodnej časti tela (1) rúška vy-
strihne zvislý výrez (4) a nakoniec sa bočné strany zvislého 
výrezu (4) spolu zošijú, čím vznikne zvislý šev (5). 

 

  
 
 

(51) B01J 19/00, G21C 15/00 
(21) 90-2021 
(22) 21.6.2021 
(71) ROEZ, s.r.o., Levice, SK; 
(72) Istenes Igor, Ing., Bratislava, SK; Istenes Štefan, Ing., Bra-

tislava, SK; Otépka Stanislav, Ing., Bratislava, SK; Čižmá-
rik Ján, Ing., Levice, SK; Sivý Martin, Ing., PhD., Dubnica nad 
Váhom, SK; 

(54) Systém chladenia reaktorov s vysokými teplotnými dife-
renciami 

(57) Systém chladenia reaktorov s vysokými teplotnými diferen-
ciami zabezpečuje chladenie vysokých teplôt vnútri reaktora 
privedením média s nízkou teplotou a dosiahnutie tak ideál-
nej reakčnej teploty pre technologický proces. Systém chla-
denia reaktorov s vysokými teplotnými diferenciami pozos-
táva z roznášacieho prstenca (1), prítlačnej príruby (2) prs-
tenca, prítlačnej skrutky (3), chladiacej rúry (4), príruby (5) 
chladiacej rúry so závitom, krycieho plechu (6) medzikusa, 
hornej pätky (7) medzikusa, spodnej pätky (8) medzikusa, 
medzipríruby (15), vymedzovacieho krúžku (16), dištanč-
ných skrutiek (17) a distribútora, ktorý je tvorený z hornej 
pätky (9) distribútora, spodnej pätky (10) distribútora, ten-
kostenných dierovaných plechov (11), hrubostenného diero-
vaného plechu (12), tenkostenného prepojovacieho plechu 
(13) a hrubostenného prepojovacieho plechu (14). 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

(51) B21J 15/00 
(21) 94-2021 
(22) 28.6.2021 
(71) MATADOR Automotive Vráble, a.s., Vráble, SK; 
(72) Durdík Roman, Ing., Topoľčianky, SK; Palacka Marián, Ing., 

Bánov pri Nových Zámkoch, SK; Hlava Tomáš, Ing., PhD., 
Kozárovce, SK; Cmorej Tomáš, Ing., PhD., Spišské Podhradie, 
SK; 

(54) Spôsob a zariadenie na opačné nitovanie matíc 
(57) Zariadenie na opačné nitovanie matíc sa využíva najmä na 

výrobky z kovových a nekovových materiálov. Spôsob 
opačného nitovania spočíva v tom, že závitový tŕň (6) hlavi-
ce nitovacieho nástroja (1), ktorý prechádza bez kontaktu ni-
tovacou maticou (2) s vnútorným závitovým otvorom väč-
ším ako samotný závit závitového tŕňa (6), sa zaskrutkuje do 
závitovej dosky (5). Závitová doska je uložená v nitovacom 
prípravku (4). Priťahovaním hlavice nitovacieho nástroja (1) 
smerom k závitovej doske (5) dochádza k roztlačeniu, zani-
tovaniu deformačnej časti nitovacej matice (2) k polotovaru (3). 
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(51) B23K 20/00 
(21) 119-2021 
(22) 24.8.2021 
(71) Výskumný ústav zváračský z.z.p.o, Bratislava, SK; 
(72) Batista Gabriel, Ing., PhD., Jelka, SK; Rovný Oliver, Ing., 

Borinka, SK; Václav Vojtech, Bratislava, SK; 
(74) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob vytvárania elektrických spojov hliníkových zber-

nicových systémov elektrolýznych pecí zváraním trením 
s premiešavaním 

(57) Spôsob vytvárania elektrických spojov hliníkových zberni-
cových systémov elektrolýznych pecí zváraním trením s pre-
miešaním, keď do spájaných častí prvého zbernicového sys-
tému (1) a druhého zbernicového systému (2) sa frézovaním 
vytvorí lôžko (4), do ktorého sa vloží platnička (3) spoja  
s hrúbkou 5 mm až 20 mm, ktorá sa následne pevne prichytí, 
a pozdĺž rozhrania zvarového spoja (5) tvoreného časťou pr-
vého zbernicového systému (1) a časťou druhého zbernico-
vého systému (2) a platničkou (3) spoja sa zanorením zvára-
cieho nástroja, ktorého priemer drieku je od 10 mm do 20 mm 
do materiálu do hĺbky 5 až 20 mm, pri otáčkach od 3 000 
mm/min-1 do 7 000 mm/min-1 a posuvnej rýchlosti od 100 
mm/min-1 do 1 000 mm/min-1, priamočiarym pohybom vy-
tvorí pevný tupý zvar. 

 

  
 
 

(51) B29B 11/00, B27N 3/00, D21J 1/00 
(21) 197-2020 
(22) 13.11.2020 
(71) GreenCon International s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Knežo Milan, Ing., Šaľa, SK; Kováčik Ján, Ing., PhD., Vlča-

ny, SK; Lenčéš Martin, Ing., Šaľa, SK; 
(74) LAWS s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob výroby vodoodolnej akustickej dosky s protipo-

žiarnym účinkom 
(57) Podstatou technického riešenia spôsobu výroby ekologic-

kej vodoodolnej akustickej dosky s protipožiarnym účin-
kom je jej výroba z drveného odpadu z prvovýroby využí-
vajúc disperzno-silikátové aditíva. Pri výrobe je vytriedená 
vstupná surovina drvená na požadovanú frakciu. Následne  
 

 sa prepravuje do zásobníka. Zo zásobníka je presným dáv-
kovaním nasypaná do zmiešavacieho bubna, kde dochádza 
k zmiešaniu vstupnej suroviny a aditíva. Zmiešaná zmes je 
po opustení zmiešavacieho bubna nanesená na prípravný 
stôl, kde je zarovnaná na požadovanú hrúbku a následne 
dopravená do lisov. Lisovaním za určenej teploty a tlaku sa 
formuje nekonečný kompozit, ktorý sa na konci lisovacej 
časti reže na požadované rozmery. 

 
 

(51) B29C 45/00, B29C 71/00, B29C 37/00 
(21) 96-2021 
(22) 29.6.2021 
(71) Lilko Ján, Ing., Nitra, SK; 
(72) Lilko Ján, Ing., Nitra, SK; 
(54) Temperovací držiak 
(57) Opísaný temperovací držiak (1) sa skladá z dvoch kovo-

vých profilov (6), ktoré sú spojené zváraním s dvomi fixný-
mi lištami (7) s otvormi, do ktorých sú skrutkou (5) zaskrut-
kované posuvné lišty (2). Každá posuvná lišta (2) obsahuje 
štyri hexagonálne vymedzovače (3) so závitovou tyčou (4). 

 

  
 
 

(51) E01B 26/00, E01C 9/00, E01C 15/00 
(21) 98-2021 
(22) 30.6.2021 
(71) Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Čač-

ko Viliam, Ing., PhD., Bratislava, SK; Chlebo Ondrej, Ing., 
PhD., Bratislava, SK; Marek Jiří, Prof. Dr. Ing., Ph.D. DBA, 
Kuřim, CZ; Šooš Marek, Ing., Bratislava, SK; 

(72) Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Čač-
ko Viliam, Ing., PhD., Bratislava, SK; Chlebo Ondrej, Ing., 
PhD., Bratislava, SK; Marek Jiří, Prof. Dr. Ing., Ph.D. DBA, 
Kuřim, CZ; Šooš Marek, Ing., Bratislava, SK; 

(54) Prefabrikovaný panel a prefabrikovaný panelový systém 
(57) Prefabrikovaný panel je tvorený plochým telesom hranaté-

ho geometrického tvaru z kompozitného materiálu na báze 
recyklovaného plastu, pričom teleso má na bočných stra-
nách po obvode súvislú drážku (3); každý roh telesa má  
s odstupom od rožnej hrany na bočných stranách v dráž-
kach (3) dve navzájom kolmé diery (4) na vytvorenie prep-
látovacích spojov; priemery dier (4) sú väčšie, ako je šírka  
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 drážky (3). Teleso má zo spodnej strany s odstupom od se-
ba dve priebežné kotviace profilové drážky (6) medzi pro-
tiľahlými bočnými stranami telesa a má v drážke (3) s od-
stupom po bokoch profilovej drážky (6) dve diery (4) na 
vytvorenie zverného spoja medzi telesom a externým nosi-
čom, pričom priemery dier (4) sú väčšie, ako je šírka dráž-
ky (3). Prefabrikovaný panelový systém pozostáva zo sústa-
vy prefabrikovaných panelov (1) najmenej v 2D usporiadaní, 
ktoré sú navzájom pospájané preplátovacími spojmi (2) me-
dzi susediacimi rohmi preplátovaných panelov (1), kde pri 
preplátovacom spoji (2) do diery (4) jedného susediaceho 
panela (1) a do diery (4) druhého susediaceho panela (1),  
a do susediacich drážok (3) oboch susediacich panelov (1) 
zapadá komplementárny spojovací člen (5). Prefabrikované 
panely (1) majú zverné spoje (8) medzi externými nosičmi, 
kde externé nosiče zapadajú do priebežných kotviacich pro-
filových drážok (6), pričom do dier (4) a drážok (3) pri zver-
nom spoji (8) sú vsunuté komplementárne spojovacie členy 
(5), ktorých voľné konce sú v zverných kontaktoch s ex-
ternými nosičmi. 

  
 
 

(51) E01F 15/00 
(21) 86-2021 
(22) 10.6.2021 
(71) Liberty Ostrava a.s., Ostrava, CZ; 
(72) Žídek Radim, Bc., Bílovec, CZ; Noháč Robert, Studénka, CZ; 

Molin Stanislav, Třanovice, CZ; Toman Richard, Bc., Tři-
nec, CZ; 

(74) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Jednostranné zvodidlo na krajnice cestných komunikácií 
(57) Technické riešenie sa týka jednostranného zvodidla na kraj-

nice cestných komunikácií, obsahujúceho stĺpiky (2) z tyče 
prierezu C, pričom stĺpiky (2) sú umiestnené v rozstupe (R) 
v pozdĺžnom smere zvodidla, na stĺpiky (2) je z prednej stra-
ny pomocou horného dištančného dielu, vytvoreného z dvoch 
samostatných profilov (4, 5), a skrutkových spojov pripev-
nená horná zvodnica (1) a pod hornou zvodnicou (1) je cez 
spodný dištančný diel (7) v tvare „U“ k stĺpikom (2) skrut-
kovými spojmi pripevnená spodná zvodnica (6), pričom stĺ-
piky (2) sú usporiadané vo vzájomnom rozstupe (R) = 
1,333 m, sú vytvorené z tyče prierezu C 140 x 65 x 18  
a horná zvodnica (1) je v priereze v tvare roztvoreného M. 

  
 
 

(51) E04B 1/00, E04H 1/00 
(21) 50048-2021 
(22) 7.6.2021 
(71) Rusinková Monika, Mgr. art., Stropkov, SK; Technická uni-

verzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Rusinková Monika, Mgr. art., Stropkov, SK; Kaščak Jakub, 

Ing., PhD., Stropkov, SK; Dupláková Darina, Ing., PhD., To-
poľovka, SK; 

(54) Konštrukčné riešenie modulárnej mobilnej bunky 
(57) Konštrukcia je charakteristická lichobežníkovým pôdory-

som rozdeleným na tri základné časti. Prvú tvorí stredový 
rám (1), plniaci úlohu nosnej konštrukcie, v jeho prednej 
časti sú osadené dvere (2), vo vrchnej časti sa nachádza vet-
racie okno (3) a svetlík (4) zabezpečujúci prívod svetla, 
vzduchu a zdroj umelého osvetlenia (5). Spodná časť stredo-
vého panelu disponuje miestom na umiestnenie vykurovacej 
rohože (6) na zabezpečenie prívodu tepla, pričom v zadnej 
časti je umiestnený rozvodový panel (7) s kotvením foto-
voltického systému (8) na zabezpečenie prívodu energií  
a uloženie s pántovým mechanizmom (9). Konštrukcia ďalej 
pozostáva z dvoch bočných rámov (17, 20), nosnými prv-
kami sú skladacie rameno vo vrchnej časti (10), slúžiace na 
zaistenie polohy a napnutie konštrukcie v požadovanom tva-
re, napínací mechanizmus v dolnej časti (11) a zaisťovací 
element (12) polohy tvaru „V“ tvoriace podlahovú plochu 
zaistenú prostredníctvom kotviacich tyčí (13), pričom k stre-
dovému rámu (1) je upevnený spodný izolačný rám (14) na 
zabezpečenie izolačných vlastností. 

 

  
 
 

(51) E04B 1/00 
(21) 217-2020 
(22) 1.12.2020 
(71) GreenCon International s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Knežo Milan, Ing., Šaľa, SK; Kováčik Ján, Ing., PhD., Vlča-

ny, SK; 
(74) LAWS s.r.o., Bratislava, SK; 
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(54) Spôsob zlepšenia akustických a tepelnoizolačných vlas- 
tností obvodovej steny nízkoenergetických alebo pasív-
nych stavieb nahradením mokrého omietkového procesu 
výstavby suchým procesom 

(57) Podstatou technického riešenia je izolácia steny nízkoener-
getickej alebo pasívnej stavby pozostávajúca z brúsených 
tehál plnených minerálnou vlnou, na ktorých je z vonkajšej 
strany nalepená montážnym PUR lepidlom doska Gecon 
10 a na nej je vrstva sieťky zlepenej lepidlom (kleber)  
a vrstva fasádnej silikónovej omietky. Vnútorná vrstva ste-
ny je tvorená nalepenou doskou Gecon 10 alebo Gecon 20, 
sieťkou zlepenou lepidlom (kleber) a vnútornou omietkou. 
Výhodou tohto systému je rýchla a suchá aplikácia, zlep-
šenie tepelných vlastností a tepelného odporu steny, zlep-
šenie vzduchovej nepriezvučnosti steny pri strednej a vy-
sokej frekvencii hluku, rýchle dosiahnutie rovnosti steny, 
možnosť použitia spojovacích prvkov na vnútornej stene 
(obrazy, lampy atď.), možnosť frézovania drážky na elek-
troinštaláciu, resp. na vodovodné potrubie bez poškodenia 
tehly a odľahčenie statiky stavby. 

 
 

(51) E04C 5/00 
(21) 11-2021 
(22) 2.2.2021 
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Bahleda František, Ing., PhD., Žilina, SK; Jošt Jozef, Ing., 

PhD., Horný Hričov, SK; Prokop Jozef, Ing., PhD., Novoť, 
SK; 

(54) Prídavná výstuž pre kotvy s hlavou vo forme kruhovej 
alebo n-uholníkovej skrutkovice 

(57) Prídavná výstuž pozostáva zo skrutkovice (3) v tvare kruhu 
alebo n-uholníka a vložiek (2) s rovnobežnou vetvou vo 
forme príložiek, hákov, strmienkov alebo klincov pri jed-
nej alebo viacerých kotvách (4) s hlavou vytvorenou ako-
ukoľvek formou. Prídavná výstuž je vytvorená z betonár-
skej výstuže, antikorovej betonárskej výstuže, konštrukčnej 
alebo hladkej betonárskej ocele. Prídavná výstuž pre kotvy  
s hlavou vo forme kruhovej alebo n-uholníkovej skrutkovice 
zvyšuje odolnosť kotiev s hlavou a zamedzuje vzniku poru-
šenia kotvenia vytiahnutím výstuže/otlačením betónu/roz-
štiepením betónového bloku a porušenia zlyhaním kotvenia 
prídavnej výstuže v betóne. Technické riešenie znižuje po-
trebnú kotevnú dĺžku vložiek (2) s rovnobežnou vetvou v be-
tóne a vytvára ovinutú časť betónu v okolí kotvy (4), čím sa 
zvýši odolnosť betónu pod hlavou kotvy (4). 

 

  
 

(51) F02F 1/00, B23P 6/00 
(21) 115-2021 
(22) 10.8.2021 
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Vaňa Dušan, Ing., PhD., Vrbovce, SK; Noga Pavol, Ing., 

PhD., Pezinok, SK; 
(54) Spôsob opravy hlavy valcov piestového stroja s priamo-

čiarym vratným pohybom 
(57) Spôsob opravy hlavy valcov piestového stroja s priamo-

čiarym vratným pohybom spočíva v odfrézovaní poškodenej 
plochy (2) hlavy (1) valcov piestového stroja po celej ploche 
kompresného priestoru (8) až na úroveň chladiacej časti  
a vyfrézovaní otvoru (3) na osadenie vložky (4). Následne sa 
navrhne a na mieru vyrobí vložka (4) nahradzujúca pôvodne 
odfrézovanú plochu (2) hlavy (1) valcov a osadí sa. Na lep-
šie osadenie vložky (4) a prenos sily vyvolanej kompresiou 
sa frézuje otvor (3) s osadením majúci dva rôzne priemery. 
Kompresný priestor (8) sa utesní pôvodným tesnením (5) 
pod hlavou (1) valcov, ktoré po celom obvode kompresného 
priestoru (8) dosadá na vložku (4). Nasávacie a výfukové 
kanáliky sa utesnia k vložke (4) pomocou tesniaceho tmelu 
(6) v drážkach, do ktorých dosadajú neodfrézované časti 
týchto kanálikov. Pôvodné sedlá na ventily (7) a ďalšie otvo-
ry a/alebo kanáliky vstupujúce do kompresného priestoru (8) 
sa nachádzajú priamo vo vložke (4), pričom sa do vložky (4) 
osadia rovnakým spôsobom, ako boli predtým osadené do 
hlavy (1) valcov. Ako alternatívne tesnenie vložky (4) sa 
použije spájka alebo O-krúžok. Na utesnenie prechodného 
kanálika cez vložku (4) sa použije dutý svorník (9), ktorý 
je utesnený na kužeľovú plochu a zaskrutkovaný do prí-
slušného kanálika v hlave (1) valcov. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(51) (21) (51) (21) (51) (21) (51) (21) 
 
A41D 13/00  146-2021 
B01J 19/00    90-2021 
B21J 15/00    94-2021 

B23K 20/00  119-2021 
B29B 11/00  197-2020 
B29C 45/00    96-2021 

E01B 26/00        98-2021 
E01F 15/00        86-2021 
E04B  1/00  50048-2021 

E04B  1/00  217-2020 
E04C  5/00    11-2021 
F02F  1/00  115-2021 
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FG2K Zapísané úžitkové vzory 
 
 
(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) 
 
9397 B63C  7/00 
9398 C04B 18/00 
9399 C04B 18/00 
9400 C04B 18/00 

9401 E01F 13/00 
9402 F04C 18/00 
9403 B62M  9/00 
9404 B61G  9/00 

9405 G02F  1/00 
9406 G06N  3/00 
9407 B26F  1/00 
9408 G01B 11/00 

9409 E04C  5/00 
9410 E04C  2/00 

 
 

(51) B26F 1/00, D05B 85/00, D04B 3/00 
(11) 9407 
(21) 53-2021 
(22) 20.4.2021 
(43) 25.8.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) Medi-Tor s.r.o., Rimavská Sobota, SK; 
(72) Torma Gabriel, MUDr., Rimavská Sobota, SK; 
(54) Plotová ihla 

 
 

(51) B61G 9/00, B61G 5/00 
(11) 9404 
(21) 122-2020 
(22) 26.6.2020 
(43) 25.8.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Slovák Pavol, Ing., PhD., Pezinok, SK; 
(54) Ťahovo-tlačná vagónová tyč 

 
 

(51) B62M 9/00 
(11) 9403 
(21) 66-2021 
(22) 14.5.2021 
(43) 11.8.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) Kmeť Patrik, Ing., Liptovský Mikuláš, SK; 
(72) Kmeť Patrik, Ing., Liptovský Mikuláš, SK; 
(54) Elektrická lineárna prehadzovačka 

 
 

(51) B63C 7/00, B63J 99/00 
(11) 9397 
(21) 31-2020 
(22) 13.3.2020 
(43) 11.8.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) Adam Alojz, MUDr., Košice, SK; 
(72) Adam Alojz, MUDr., Košice, SK; 
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK; 
(54) Záchranný a zásobovací systém s pripojeným havarova-

ným plavidlom a spôsob záchrany 
 
 

(51) C04B 18/00, C04B 28/00 
(11) 9398 
(21) 81-2021 
(22) 7.6.2021 
(43) 11.8.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) Nagy Ottó, Horný Bar, SK; Nagy Ottó, Horný Bar, SK; 
(72) Nagy Ottó, Horný Bar, SK; Nagy Ottó, Horný Bar, SK; 
(74) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Cementovo-plastová zmes 

 
 
 

(51) C04B 18/00, C04B 28/00 
(11) 9399 
(21) 82-2021 
(22) 7.6.2021 
(43) 11.8.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) Nagy Ottó, Horný Bar, SK; Nagy Ottó, Horný Bar, SK; 
(72) Nagy Ottó, Horný Bar, SK; Nagy Ottó, Horný Bar, SK; 
(74) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Suchá zmes cementovo-plastového poteru 

 
 

(51) C04B 18/00, C04B 28/00 
(11) 9400 
(21) 85-2021 
(22) 7.6.2021 
(43) 11.8.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) Nagy Ottó, Horný Bar, SK; Nagy Ottó, Horný Bar, SK; 
(72) Nagy Ottó, Horný Bar, SK; Nagy Ottó, Horný Bar, SK; 
(74) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 
(54) Spôsob prípravy cementovo-plastovej zmesi 

 
 

(51) E01F 13/00, A47G 5/00 
(11) 9401 
(21) 38-2021 
(22) 30.3.2021 
(43) 28.7.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) endrius, s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Solár Andrej, Ing., Bratislava, SK; 
(54) Mobilná krycia stena mimoriadnych udalostí 

 
 

(51) E04C 2/00, E04B 1/00 
(11) 9410 
(21) 198-2020 
(22) 13.11.2020 
(43) 25.8.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) GreenCon International s.r.o., Bratislava, SK; 
(72) Knežo Milan, Ing., Šaľa, SK; Kováčik Ján, Ing., PhD., Vlča-

ny, SK; Lenčéš Martin, Ing., Šaľa, SK; 
(74) LAWS s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Vodoodolná akustická doska s protipožiarnym účinkom 

 
 

(51) E04C 5/00, E04B 5/00 
(11) 9409 
(21) 39-2021 
(22) 31.3.2021 
(43) 25.8.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Bahleda František, Ing., PhD., Rajec, SK; Koteš Peter, doc. 

Ing., PhD., Žilina, SK; Prokop Jozef, Ing., PhD., Novoť, SK; 
(54) Prídavná výstuž proti pretlačeniu vo forme priestorovej 

prútovej štruktúry 
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(51) F04C 18/00, F04C 2/00, F01C 1/00 
(11) 9402 
(21) 55-2021 
(22) 23.4.2021 
(43) 11.8.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) Gasper Vladimír, Ing., Liesek, SK; 
(72) Gasper Vladimír, Ing., Liesek, SK; 
(54) Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cyklo-

idným profilom 
 
 

(51) G01B 11/00 
(11) 9408 
(21) 58-2021 
(22) 5.5.2021 
(43) 11.8.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK; 
(72) Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD., Bratislava, SK; Kajánek Pa-

vol, Ing., PhD., Krásno nad Kysucou, SK; Erdélyi Ján, doc. 
Ing., PhD., Bratislava, SK; Kyrinovič Peter, doc. Ing., PhD., 
Viničné, SK; Fraštia Marek, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK; 
Marčiš Marián, doc. Ing., PhD., Tešedíkovo, SK; 

(54) Spôsob vyhodnotenia hrany dielika lineárneho meradla 
s čiarkovým kódom na komparátore 

 
 

(51) G02F 1/00, G01B 9/00 
(11) 9405 
(21) 43-2021 
(22) 7.4.2021 
(43) 11.8.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK; 
(72) Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD., Žilina, SK; Goraus Ma-

tej, Ing., PhD., Valča, SK; 
(54) Optický interferometer s kužeľovou a valcovou odrazo-

vou plochou 
 
 

(51) G06N 3/00 
(11) 9406 
(21) 50018-2021 
(22) 15.3.2021 
(43) 11.8.2021 
(45) 20.12.2021 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(72) Židek Kamil, doc. Ing., PhD., Prešov, SK; Piteľ Ján, prof. Ing., 

PhD., Prešov, SK; Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD., Pre-
šov, SK; 

(54) Spôsob automatizovaného učenia hĺbkových neuróno-
vých sietí pomocou virtuálnych 3D modelov 

 
 
 

 
 
 
(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) 
 
B26F  1/00  9407 
B61G  9/00  9404 
B62M  9/00  9403 
B63C  7/00  9397 

C04B 18/00  9398 
C04B 18/00  9399 
C04B 18/00  9400 
E01F 13/00  9401 

E04C  2/00  9410 
E04C  5/00  9409 
F04C 18/00  9402 
G01B 11/00  9408 

G02F  1/00  9405 
G06N  3/00  9406 
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ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 
 
 
(11) (51) (11) (51) 
 
7265 F16L 55/00 
7411 E04C  2/00 
7762 C09D  1/00 

8605 H04L 12/00 
8616 F03D  9/00  
9338 G06M  1/00 

 
 

(51) C09D 1/00, C09D 5/00, B44C 3/00 
(11) 7762 
(21) 50035-2016 
(22) 5.2.2015 
(73) Koh-I-Noor Hardtmuth a.s., České Budějovice, CZ; 
(54) Dekoratívna disperzná farba 

 
 

(51) E04C 2/00, E04B 2/00 
(11) 7411 
(21) 50152-2014 
(22) 15.12.2014 
(73) LIKO-S, a.s., Slavkov u Brna, CZ; 
(54) Ľahká premiestniteľná priečka 

 
 

(51) F03D 9/00 
(11) 8616 
(21) 50007-2018 
(22) 19.1.2018 
(73) Kostka Ľuboš, Pezinok, SK; 
(54) Zariadenie na výrobu a dodávanie elektrickej energie 

do batérií elektromotorov dopravných prostriedkov 
 
 
 
 

(51) F16L 55/00 
(11) 7265 
(21) 50153-2014 
(22) 16.12.2014 
(73) eustream, a.s., Bratislava, SK; 
(54) Hermetická objímka na rekonštrukciu vysokotlakových 

rozvodov za studena počas plnej prevádzky a spôsob jej 
umiestnenia na vysokotlakový rozvod 

 
 

(51) G06M 1/00 
(11) 9338 
(21) 50032-2021 
(22) 18.11.2015 
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK; 
(54) Mechanické počítadlo s integrovaným pohonom kotúčov 

krokovými motormi 
 
 

(51) H04L 12/00 
(11) 8605 
(21) 50012-2018 
(22) 27.2.2018 
(73) NEXINEO s.r.o., Bratislava, SK; 
(54) Zapojenie nulových klientov so serverom na poskytova-

nie vzdialených desktopov cez počítačovú sieť 
 
 

 
(51) (11) (51) (11) 
 
C09D  1/00  7762 
E04C  2/00  7411 
F03D  9/00  8616 
 

F16L 55/00  7265 
G06M  1/00  9338 
H04L 12/00  8605 

 
 
 
 
 
 
PC2K Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 
 
 

(11) 9303 
(21) 50023-2021 
(73) ASES GROUP, s.r.o., Praha, Krč, CZ; 
 Predchádzajúci majiteľ: 
 ASES GROUP RESEARCH, SE, Praha, Krč, CZ; 
 Dátum zápisu do registra: 14.12.2021 
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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 
 

 
 



51 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (dizajny) 24/2021 – SK  dátum vydania: 20.12.2021 
 
 
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov 
 
 
(11) (51) (11) (51) 
 
27835 19/08.03 
27836 19/08.03 

27837 19/08.03 
28434 05/06.00 

 
 
 

 11 (51) 05/06.00, 12/99.00 
(11) 28434 
(15) 13.9.2017 
(18) 23.3.2027 
(21) 29-2017 
(22) 23.3.2017 
(73) Borovská Eva, JUDr., Nitra, SK; 
(54) Svetloodrazová samolepiaca kontrolná nálepka 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je svetloodrazová sa-

molepiaca kontrolná nálepka. 
 
 

 9 (51) 19/08.03 
(11) 27835 
(15) 25.7.2012 
(18) 6.12.2026 
(21) 78-2011 
(22) 6.12.2011 
(73) MOF HOLDING, a. s., Humenné, SK; 
(54) Etiketa na mäsový výrobok 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok je určený na označovanie šuniek, surového soleného 

mäsa, slanín, varených mäsových výrobkov, tepelne opraco-
vaného soleného mäsa, mäkkých mäsových výrobkov, tepelne 
neopracovaných mäsových výrobkov, tepelne opracovaných 
mäsových výrobkov. 

 
 

 9 (51) 19/08.03 
(11) 27836 
(15) 25.7.2012 
(18) 6.12.2026 
(21) 79-2011 
(22) 6.12.2011 
(73) MOF HOLDING, a. s., Humenné, SK;  
(54) Etiketa na mäsový výrobok 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok je určený na označovanie šuniek, surového sole-

ného mäsa, slanín, varených mäsových výrobkov, tepelne 
opracovaného soleného mäsa; mäkkých mäsových výrob-
kov, tepelne neopracovaných mäsových výrobkov, tepelne 
opracovaných mäsových výrobkov. 

 
 

 9 (51) 19/08.03 
(11) 27837 
(15) 25.7.2012 
(18) 6.12.2026 
(21) 80-2011 
(22) 6.12.2011 
(73) MOF HOLDING, a. s., Humenné, SK; 
(54) Obal na mäsový výrobok 
 Určenie výrobku: 
 Výrobok je určený na balenie mäkkých mäsových výrobkov, 

šuniek. 
 
 

 
 
(51) (11) (51) (11) 
 
05/06.00  28434 
19/08.03  27835 

19/08.03  27836 
19/08.03  27837 

 
 
 
 
 
 
 
TE4Q Zmeny adries  
 
 

(11) 28434 
(21) 29-2017 
(72) Borovská Eva, JUDr., Nitra, SK;  
(73) Borovská Eva, JUDr., Nitra, SK;  
(58) 15.12.2021 
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov 
(Štandard WIPO ST. 60) 

 
 
(111) Číslo zápisu 
(141) Dátum zániku 
(151) Dátum zápisu 
(156) Dátum obnovy 
(180) Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/obnovy 
(210) Číslo prihlášky 
(220) Dátum podania prihlášky 
(310) Číslo prioritnej prihlášky 
(320) Dátum podania prioritnej prihlášky 
(330) Krajina alebo regionálna organizácia priority 
(340) Údaje o čiastočnej priorite 
(350) Dátum práva z prihlášky, z ktorej sa uplatňuje seniorita 
(360) Zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje čiastočná 

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

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

zatriedených tovarov a/alebo služieb 
(540) Vyjadrenie ochrannej známky 
(550) Druh ochrannej známky 
 
 

(551) Údaje o kolektívnej ochrannej známke 
(571) Opis ochrannej známky 
(580) Dátum zápisu akejkoľvek transakcie v súvislosti s prihláškou 

alebo zápisom ochrannej známky do registra, napr. zmena 
majiteľa, zmena mena alebo adresy, zrieknutie sa známky 
atď. (účinnosť) 

(591) Údaje o uplatňovaných farbách 
(641) Číslo a dátum podania prihlášky ochrannej známky Európskej 

únie, premenou ktorej vznikla prihláška národnej ochrannej 
známky 

(646) Číslo a dátum podania ochrannej známky Európskej únie, 
premenou ktorej vznikla prihláška národnej ochrannej známky 

(731) Meno a adresa prihlasovateľa (-ov) 
(732) Meno a adresa majiteľa (-ov) 
(740) Meno a adresa zástupcu (-ov) 
(770) Meno a adresa predchádzajúceho prihlasovateľa (-ov) alebo ma-

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

bo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny údajov) 
(791) Meno a adresa držiteľa (-ov) licencie 
(793) Podmienky a obmedzenia licencie 
(800) Číslo a dátum medzinárodného zápisu 
(881) Číslo a dátum zápisu ochrannej známky nahradenej medzi-

národným zápisom 

 
 
Poznámka: 
Číslo uvádzané pred kódom (511) znamená verziu Medzinárodného triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok (Niceské triedenie), podľa ktorej 
bola prihláška ochrannej známky zatriedená v deň jej podania na úrade. Od roku 2013 sa Niceské triedenie aktualizuje každý rok a vstupuje do platnosti vždy  
1. januára príslušného roka. Prihlášky podané v roku 2021 sa zatrieďujú podľa verzie 11. vydania triedenia NCL (11-2021) platnej od 1. januára 2021. 
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Zverejnené prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) (210) (210) (210) 
 
2338-2019 
2622-2020 
2788-2020 
  604-2021 
  609-2021 
  922-2021 
1333-2021 
1349-2021 
1426-2021 
1727-2021 
1728-2021 
1729-2021 
1865-2021 
1972-2021 
2046-2021 
2060-2021 
2072-2021 
2135-2021 
2137-2021 
2219-2021 
2230-2021 
2235-2021 
2240-2021 
2266-2021 
2297-2021 
2324-2021 
2348-2021 
2376-2021 
2391-2021 
2453-2021 
2458-2021 

2462-2021 
2500-2021 
2522-2021 
2572-2021 
2573-2021 
2651-2021 
2740-2021 
2741-2021 
2745-2021 
2749-2021 
2750-2021 
2777-2021 
2786-2021 
2789-2021 
2809-2021 
2811-2021 
2814-2021 
2824-2021 
2830-2021 
2831-2021 
2833-2021 
2842-2021 
2850-2021 
2856-2021 
2858-2021 
2866-2021 
2867-2021 
2868-2021 
2869-2021 
2885-2021 
2896-2021 

2906-2021 
2915-2021 
2916-2021 
2918-2021 
2941-2021 
2948-2021 
2949-2021 
2950-2021 
2951-2021 
2952-2021 
2953-2021 
2954-2021 
2955-2021 
2956-2021 
2957-2021 
2958-2021 
2959-2021 
2960-2021 
2961-2021 
2962-2021 
2963-2021 
2964-2021 
2965-2021 
2966-2021 
2967-2021 
2968-2021 
2969-2021 
2970-2021 
2972-2021 
2973-2021 
2974-2021 

2976-2021 
2978-2021 
2979-2021 
2980-2021 
2981-2021 
2983-2021 
2988-2021 
2993-2021 
2994-2021 
2995-2021 
3010-2021 
3013-2021 
3014-2021 
3015-2021 
3016-2021 
3018-2021 
3031-2021 
3032-2021 
3033-2021 
3034-2021 
3035-2021 
3036-2021 
3037-2021 
3038-2021 
3039-2021 
3040-2021 
3048-2021 
3049-2021 

 
 
 

(210) 2338-2019 
(220) 16.10.2019 

 11 (511) 12, 25, 28 
(511) 12 - Detské hlboké kočíky; detské kombinované kočíky; kor-

by kočíkov; tašky ku kočíkom; sieťky proti hmyzu na detské 
kočíky; popruhy na športové kočíky; prikrývky do detských 
kočíkov; fusaky do detských kočíkov; kryty a striešky na 
detské kočíky; detské kočíky s odstrániteľnými detskými 
oporami; gumové nárazníky na kočíky; detské kočíky s no-
sidlami; detské autosedačky; prenosné detské autosedačky; 
detské sedačky upravené na bicykle; bezpečnostné sedadlá 
pre deti do automobilov; podsedáky pre deti do vozidiel; 
plášte pneumatík pre detské kočíky; sklopné striešky na det-
ské autosedačky; adaptéry na detské autosedačky; stúpadlá 
ku kočíkom. 
25 - Rukávniky; perinky, oblečenie pre bábätká. 
28 - Kočíky (hračky). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) RŮŽOVÝ PANTER, s.r.o., Křenová 460/32, Trnitá, 602 00 

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

 
 
 
 

(210) 2622-2020 
(220) 9.3.2020 

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

videokazety s kreslenými filmami; audiovizuálne kompaktné 
disky; stiahnuteľné zvukové záznamy; stiahnuteľné video-
záznamy; inštruktážne a učebné zariadenia a nástroje; sťa-
hovateľné obrazové súbory; kompaktné disky; dvd disky; 
digitálne záznamové médiá; počítačový softvér (nahraté po-
čítačové programy); platformy počítačového softvéru, na-
hrané alebo na stiahnutie; počítačové hry (softvér); sťahova-
teľný softvér na počítačové hry; softvér určený na vzdeláva-
nie detí; nástroje na vývoj počítačového softvéru; mobilné 
aplikácie; počítačový softvér na spracovanie digitálnych sú-
borov s hudbou; počítačový softvér na spracovanie digitál-
nych obrazov; softvér na vývoj webových stránok; počítačo-
vé programy a softvér na spracovanie obrazov do mobilných 
telefónov; softvér elektronických hier do mobilných telefó-
nov; softvér na presmerovanie správ; stiahnuteľný interak-
tívny zábavný softvér, určený na hranie videohier; počítačo-
vý softvér na usporiadanie a prezeranie digitálnych obrazov 
a fotografií; počítačový softvér na poskytovanie prístupu 
viacerým používateľom ku globálnej počítačovej informač-
nej sieti; počítačový softvér na elektronické obchodovanie 
umožňujúci užívateľom vykonávať elektronické obchodné 
transakcie prostredníctvom globálnej počítačovej siete. 
35 - Administratívne riadenie kultúrnych a vzdelávacích vý-
menných programov; marketing výrobkov a služieb tretích 
osôb; poskytovanie komerčných informácií; rozširovanie 
reklamných oznamov; rozširovanie reklamy prostredníctvom  
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online komunikačných sietí; rozširovanie reklamy pre tre-
tie osoby prostredníctvom online komunikačných sietí na 
internete; administratívne spracovanie nákupných objedná-
vok zadaných telefonicky alebo cez počítač; poskytovanie 
spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo re-
klamné účely; poskytovanie informácií o spotrebiteľských 
produktoch prostredníctvom internetu; obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; poskyto-
vanie informačných a poradenských služieb v oblasti elek-
tronického obchodu; poskytovanie obchodných alebo podni-
kateľských kontaktných informácií; poskytovanie spotrebi-
teľských posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné 
účely; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákup-
cov a predajcov tovarov a služieb; vyjednávanie a uzatvára-
nie obchodných transakcií pre tretie osoby; vyjednávanie  
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby pro-
stredníctvom telekomunikačných systémov; príprava mate-
riálov na podporu predaja a obchodných materiálov pre tretie 
osoby; príprava audiovizuálnych prezentácií na reklamné 
použitie; zabezpečovanie komerčných transakcií pre tretie 
osoby prostredníctvom online predajní; príprava a umiestňo-
vanie reklamy pre tretie osoby; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; služby zamerané na 
predvádzanie výrobkov verejnosti; tvorba reklamných fil-
mov; podpora predaja pre tretie osoby; propagácia výrobkov 
a služieb tretích osôb prostredníctvom reklamy na interneto-
vých stránkach; vydávanie reklamných textov; reklama; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie re-
klamných textov; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravot-
níckymi potrebami; zásobovacie služby pre tretie osoby (ná-
kup tovarov a služieb pre iné podniky); služby porovnávania 
cien; poradenstvo pri riadení podnikov; poradenské služby v 
oblasti obstarávania tovarov a služieb; obchodné sprostred-
kovateľské služby; maloobchodné služby s odevnými do-
plnkami objednávanými na dobierku; objednávkové služby 
online; objednávkové služby online so zameraním na odnos 
hotového jedla z reštaurácie a donáškový servis; reklamné 
služby poskytované prostredníctvom internetu; maloob-
chodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygie-
nickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; malo-
obchodné služby s nealkoholickými nápojmi prostredníc-
tvom svetovej počítačovej siete; maloobchodné služby s po-
travinami prostredníctvom svetovej počítačovej siete; malo-
obchodné služby s nábytkom; online maloobchodné služby  
s digitálnou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné 
služby so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými 
filmami; služby online objednávania prostredníctvom počí-
tačov; služby v oblasti reklamy a podpory predaja; adminis-
tratívne spracovanie obchodných objednávok. 
42 - Navrhovanie webových portálov; programovanie soft-
véru pre internetové portály, chatové miestnosti, konferenč-
né linky a internetové fóra; vývoj počítačových platforiem; 
vývoj softvéru na softvérové publikácie; vývoj softvéru; na-
vrhovanie a vývoj webových stránok na internete; navrhova-
nie a vývoj multimediálnych výrobkov; navrhovanie a vývoj 
softvéru; výskum a vývoj výrobkov; farmaceutický výskum 
a vývoj; aktualizovanie počítačového softvéru; tvorba počí-
tačového softvéru; poskytovanie internetových vyhľadáva-
čov; lekársky výskum; autentifikácia používateľov techno-
lógiami pre transakcie elektronického obchodu; programo-
vanie softvéru pre platformy elektronického obchodovania. 

(540) MY FAMILY PLACE 
(550) slovná 
(641) 018207683, 09.03.2020 
(731) ANGELINI HOLDING S.P.A., Viale Amelia, 70, I-00181 

Roma, IT; 
 
 
 
 

(210) 2788-2020 
(220) 7.12.2020 

 11 (511) 1, 3, 5, 39 
(511) 1 - Priemyselné chemikálie; chemické prípravky na vedecké 

použitie (nie na lekárske a veterinárne použitie); chemické 
činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske použitie); 
chemické prípravky na laboratórne analýzy; chemické prí-
pravky na použitie vo fotografii; chemické prípravky na im-
pregnáciu kože; chemické impregnačné prípravky na textil; 
chemické prípravky na výrobu farbív; poľnohospodárske 
chemikálie (okrem fungicidov, herbicídov, insekticídov  
a prípravkov na ničenie buriny a parazitov); záhradnícke 
chemikálie a chemikálie pre lesníctvo (okrem fungicidov  
a insekticídov); chemické prípravky na konzervovanie po-
travín; plasty (suroviny); plastifikátory; konzervačné prí-
pravky na kaučuk. 
3 - Čistiace prípravky. 
5 - Dezinfekčné prípravky. 
39 - Doprava. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela Pantone White C, čierna Pan. Prosess Black C, modrá 

Pantone 2945C, červená Pantone 1788C, šedá 
(731) WCHF Europe j. s. a., Wolkrova 33, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 604-2021 
(220) 2.3.2021 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Organizovanie a vedenie vernostných a motivačných 

programov pre zákazníkov a dohľad nad nimi v oblasti pro-
jektového riadenia; analýzy práce s cieľom určiť zručnosti  
a ďalšie požiadavky na zamestnanca; poskytovanie obchod-
ných alebo podnikateľských informácií prostredníctvom in-
teraktívnej webovej stránky; poskytovanie obchodných ale-
bo podnikateľských kontaktných informácií prostredníctvom 
interaktívnej webovej stránky. 
41 - Online poskytovanie elektronických publikácií v oblasti 
projektového riadenia (bez možnosti kopírovania); vzdelá-
vanie; organizovanie a vedenie školiacich kurzov v oblasti 
projektového riadenia; organizovanie a vedenie seminárov  
v oblasti projektového riadenia; organizovanie a vedenie 
konferencií v oblasti projektového riadenia; poskytovanie 
online školiacich kurzov v oblasti projektového riadenia; or-
ganizovanie a vedenie webinárov v oblasti projektového ria-
denia (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie vi-
deozáznamov v oblasti projektového riadenia (bez možnosti 
kopírovania); vzdelávacie testovacie služby. 
42 - Stanovenie a tvorba štandardov kvality (tovarov a slu-
žieb); testovanie, analýza a hodnotenie tovarov a služieb tre-
tích strán na účely certifikácie; priemyselné analýzy; prie-
myselný výskum; tvorba a udržiavanie webových stránok  
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a počítačových programov s online komunitou pre používa-
teľov v oblasti projektového riadenia a profesie projektového 
riadenia; akreditačné služby (certifikácia spôsobilosti a kva-
lity) vrátane stanovovania a poskytovania štandardov v ob-
lasti projektového riadenia. 

(540) PMI 
(550) slovná 
(731) Project Management Institute, Inc., 14 Campus Boulevard, 

190 73 Newtown Square, Pennsylvania, US; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 609-2021 
(220) 2.3.2021 

 11 (511) 16 
(511) 16 - Tlačoviny; tlačené publikácie. 

(540) Knižná revue 
(550) slovná 
(731) Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bra-

tislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o., 

Bratislava, SK; 
 
 

(210) 922-2021 
(220) 3.4.2021 

 11 (511) 3 
(511) 3 - Šampóny; kozmetické prípravky na ošetrenie vlasov; te-

lové vody; telové pílingy; telové spreje; dámske sprejové 
deodoranty; čistiace obrúsky na dámsku intímnu hygienu; 
kozmetické krémy na ruky; čistiace peny (kozmetické prí-
pravky); zubné pasty; tyčinkové rozptyľovače vôní; aviváž-
ne prípravky; parfumy; vosky na vlasy; laky na vlasy; čistia-
ce prípravky; pracie prostriedky; neliečivé umývacie prí-
pravky na osobnú hygienu. 

(540) KUNDAL 
(550) slovná 
(731) THE SKINFACTORY Co., Ltd., 13, Hakdong-ro 23-gil, 

Gangnam-gu, neuvedené Seoul, KR; 
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(210) 1333-2021 
(220) 11.5.2021 

 11 (511) 9, 35, 36 
(511) 9 - Nahrané optické a magnetické nosiče hudobných a obra-

zových súborov; pamäťové médiá; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); nosiče audiovizuálnych nahrávok; kreslené 
filmy; hrané filmy; nahrané audiovizuálne kompaktné disky; 
elektronické databázy nahraté na počítačových médiách; po-
čítačový softvér (nahraté počítačová programy); softvér  
a aplikácie pre mobilné zariadenia. 
35 - Reklama; marketing; reklamné služby na podporu in-
formovanosti verejnosti o sociálnych otázkach; inzertné 
služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-
táky, prospekty, tlačoviny, vzorky); zberanie údajov do počí-
tačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových data-
bázach. 
36 - Poskytovanie vzdelávacích štipendií; finančné informá-
cie; poradenské a konzultačné služby v oblasti finančníctva; 
získavanie finančných prostriedkov; zabezpečovanie financií 
pre humanitárne projekty; získavanie finančných prostried-
kov na charitatívne účely; charitatívne zbierky; finančné 
sponzorstvo; finančné prevody a transakcie a platobné služ-
by. 
 
 
 
 
 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) biela, čierna, červená 
(731) POST BELLUM, z. ú., Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 

Praha 2, CZ; 
(740) Shubik Markéta, Mgr., Praha, CZ; 

 
 

(210) 1349-2021 
(220) 13.5.2021 

 11 (511) 9, 11, 35 
(511) 9 - Rozvodové systémy elektrického vedenia; elektrodyna-

mické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; teleko-
munikačné vysielače; transpondéry (telekomunikačné druži-
ce na prenos rádiových signálov); elektrické a elektronické 
prístroje dodávajúce efekty hudobným nástrojom; transfor-
mátory (elektrotechnika); vysielače elektronických signálov; 
elektronické informačné tabule; elektrónky (rádiotechnika); 
svorky (elektrotechnika); materiály na elektrické vedenie 
(drôty, káble); audiovizuálne vyučovacie prístroje; audiovi-
zuálne prijímače; fotografické filtre; filtre UV lúčov (foto-
grafovanie); digitálne tabule; indikátory strát elektrickej ener-
gie; interaktívne terminály s dotykovými displejmi; aperto-
metre (optika); optické lampy; optické hranoly; optické prí-
stroje a nástroje; optické sklo; optické čítacie zariadenia; 
kryštálové detektory; rádiá; rádiotelefónne zariadenia; elek-
trické signalizačné zvončeky; blikavé svetlá (svetelné signá-
ly); svetelné alebo mechanické signalizačné panely; zvukové 
signálne zariadenia; elektrické adaptéry; elektrické reguláto-
ry svetla; regulátory osvetlenia scény; núdzové laserové sig-
nalizačné svetlice; selenoidné ventily (elektromagnetické 
prepínače); vypínače; poistky; prepäťové poistky; spínače, 
konektory (elektrotechnika); reostaty; kryty na elektrické zá-
suvky; elektrické zástrčky; odbočnice, odbočné krabice (elek-
trotechnika); redukcie (elektrotechnika); vedecké, námorné, 
geodetické, fotografické, kinematografické, optické prístroje 
a nástroje; prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, kon-
trolu (inšpekciu), záchranu a prístroje na vyučovanie; prí-
stroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, aku-
muláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prí-
stroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo ob-
razu; magnetické nosiče údajov; disky na nahrávanie; kom-
paktné disky; disky DVD; nosiče digitálnych záznamov; 
mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice; 
kalkulačky; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; po-
čítačový softvér (nahraté počítačové programy); hasiace prí-
stroje; zariadenia na hasenie požiarov; požiarne hlásiče; 
elektrické káble; fotovoltické zariadenia na premenu slneč-
ného žiarenia na elektrickú energiu; elektrické drôty; elek-
tronické obvody; plošné obvody; elektrické predlžovacie 
káble; elektrické pripojovacie káble; elektrické rozvodky; 
generátory prúdu (zdroje prúdu); zdrojové transformátory 
(elektrotechnika); pohybové senzory; elektrické dverové zvon-
čeky; elektronické programovacie jednotky (programátory); 
elektrické svorkovnice; elektrické relé; elektrické ističe;  
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 elektrické prípojky; elektrické kolektory; časové spínače (nie 
hodinárske); elektrické ovládacie prvky; elektrické rozvodné 
prvky, elektrické poistky; elektrické spojky; elektrické pripo-
jovacie svorky; elektrické batérie; elektrické cievky; elek-
trické akumulátory; nabíjačky elektrických akumulátorov; 
pozorovacie kamery; interiérové telefóny; domáce videotele-
fóny; elektrické články; elektrónky; optické prístroje; optic-
ké zväčšovacie prístroje a zariadenia; optické korekčné prí-
stroje a zariadenia; bezpečnostné, zabezpečovacie, ochranné 
a signalizačné zariadenia; alarmy; poplašné zariadenia a vý-
stražné zariadenia; zariadenia na kontrolu vstupu; signali-
začné prístroje; ochranné a bezpečnostné prostriedky; navi-
gačné nástroje; riadiace panely (elektrotechnika); pozorova-
cie nástroje; optické šošovkové zameriavače; kartografické 
zariadenia; meracie, detekčné a monitorovacie prístroje (iné 
ako na lekárske účely); indikátory (elektrotechnika); elek-
trické ovládače (okrem ovládačov hracích konzol, hračiek  
a ovládačov na počítačové hry); senzory (s výnimkou senzo-
rov na lekárske účely a tepelných senzorov); detektory (s vý-
nimkou detektorov na lekárske účely); senzory pohybu; prí-
stroje na testovanie a kontrolu kvality; prístroje na meranie; 
prístroje na počítanie mincí a peňazí; prúdové usmerňovače; 
prístroje na kalibráciu; prístroje a zariadenia na nahrávanie  
a registráciu údajov; prístroje na meranie času (nie hodiny  
a hodinky); prístroje na meranie hmotnosti; prístroje na me-
ranie vzdialenosti a veľkosti; prístroje na meranie teploty; 
regulátory (okrem regulátorov častí strojov a otáčok moto-
rov); laboratórne prístroje na vedecké a výskumné použitie 
(okrem prístrojov na lekárske použitie); prístroje na vyučo-
vanie; simulátory (okrem simulátorov na lekárske použitie); 
svetelné firemné štíty a reklamy s príslušnými prístrojmi; 
elektrické, televízne, telefónne zásuvky, zástrčky a spojky; 
anténové zásuvky; zástrčky pre zaslepenie elektrických zá-
suviek; zásuvkové konektory (elektrotechnika); skrine na elek-
trické zásuvky; elektrické, magnetické, elektromagnetické, 
telekomunikačné, ortuťové, vysokofrekvenčné, tepelné, tep-
lotné, optické a časové spínače; spínače elektrického osvet-
lenia a elektrického prúdu; spínače regulujúce vlhkosť; spí-
nače mechanické; spínače senzorov; koncové spínače; páko-
vé spínače; hladinové spínače; odbočné spínače; elektrické 
predlžovacie káble a ich diely a doplnky; konektory (elektro-
technika); spojovacie a zásuvkové konektory (elektrotechni-
ka); optické konektory. 
11 - Žiarovky; elektrické žiarovky; oblúkové lampy; elek-
trické lampy; lampy; objímky na svietidlá; elektrické vrec-
kové baterky; elektrické osvetľovacie výbojky; rozptyľovače 
svetla; osvetľovacie prístroje a zariadenia; lustre; stropné 
svetlá; UV-lampy nie na lekárske použitie; bezpečnostné 
lampy; svetelné reflektory; lampióny; žiarivky; elektrické 
svetlá na vianočné stromčeky; svietiace domové čísla; bater-
ky (svietidlá); elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje  
(s LED diódami); čelové lampy; stojanové lampy; svetelné 
projektory; prístroje na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu 
pary, prípravu jedál; prístroje na chladenie, sušenie, vetranie, 
rozvod vody a sanitárne zariadenia; osvetľovacie zariadenia; 
osvetľovacie telesá; elektrické osvetľovacie výbojky, osvet-
lené tlačidlá; vreckové svietidlá; elektrické a bezpečnostné 
osvetlenie; pouličné lampy; osvetlenie záhrad; núdzové os-
vetlenie; dekoratívne osvetlenie; systémy bezpečnostného 
osvetlenia; elektrické jednotky pásového osvetlenia; osvetle-
nie na výstavné účely; bezpečnostné osvetlenie s tepelným 
senzorom; reflektory do zariadení na osvetlenie veľkých 
plôch; svetlá na nepriame osvetlenie; prenosné osvetľovacie 
zariadenia; solárny reťazec svetla; zostava svetelných telies 
so solárnymi článkami; svetelné spotrebiče a osvetľovacie 
zariadenia; príslušenstvo a doplnky na osvetlenie; prístroje  
a zariadenia na osvetlenie filmových scén; doplnky elektric-
kého osvetlenia na použitie na nebezpečných miestach; ho-
rečnaté vlákna na svietenie; vykurovacie zariadenia; elek-
trické krby; vetracie zariadenia; klimatizačné zariadenia; za-
riadenia na úpravu alebo čistenie vzduchu; ventilátory (okrem  
 

ventilátorov motorov); ventilátorové vetráky; ventilátory (kli-
matizácia); kondenzátory ventilátorov (nie časti strojov); vy-
kurovacie rohože. 
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných ozna-
mov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklam-
ných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; 
televízna reklama; marketingový prieskum; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné informácie  
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; tvorba re-
klamných filmov; marketing; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; cielený marketing; vonkajšia reklama; 
online objednávkové služby; maloobchodné služby s audio-
vizuálnymi zariadeniami; maloobchodné služby s kovovými 
obrubami lámp, s kovovými stojanmi svietidiel a kovovými 
objímkami na žiarovky; maloobchodné služby so svietidla-
mi; maloobchodné služby v oblasti audiovizuálneho vyba-
venia; maloobchodné služby v oblasti domácich elektrických 
zariadení; veľkoobchodné služby so svietidlami; veľkoob-
chodné služby s kovovými obrubami lámp, s kovovými sto-
janmi svietidiel a kovovými objímkami na žiarovky; veľko-
obchodné služby zamerané na domáce elektrické zariadenia; 
sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom inter-
netu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s chemickými 
výrobkami pre priemysel, chemickými výrobkami pre po-
ľnohospodárstvo, chemickými výrobkami pre záhradníctvo, 
chemickými výrobkami pre lesníctvo, chemickými výrob-
kami pre vedu, chemickými výrobkami pre fotografiu, ume-
lými živicami v surovom stave, plastickými hmotami v su-
rovom stave, hnojivami pre pôdu, zmesami pre hasiace prí-
stroje, prostriedkami na kalenie a letovanie kovov, chemic-
kými výrobkami určenými na konzervovanie potravín, tries-
liacimi materiálmi, lepidlami pre priemysel, farbami, náter-
mi, lakmi, ochrannými výrobkami proti korózii a proti zne-
hodnocovaniu dreva, farbivami, moridlami, prírodnými živi-
cami v surovom stave, plátkovými a práškovými kovmi pre 
maliarov, dekoratérov a umelcov, prípravkami na bielenie, 
pracími prostriedkami, prípravkami na čistenie, leštenie, 
odmasťovanie a brúsenie, mydlami, parfumami, vonnými olej-
mi, kozmetikou, vlasovými vodami (lotions), zubnými pas-
tami, priemyselnými olejmi a tukmi, mazadlami, výrobkami 
na pohlcovanie, zavlažovanie a viazanie prachu, palivami, 
benzínom pre motory, materiálmi na svietenie, sviečkami  
a knôtmi, farmaceutickými a veterinárskymi výrobkami, hy-
gienickými výrobkami na liečebné účely, diétnymi potravi-
nami a dietetickými prípravkami na liečebné alebo veteri-
nárne použitie, potravinovými doplnkami pre ľudskú potre-
bu a pre zvieratá, náplasťami, obväzovým materiálom, mate-
riálmi na plombovanie zubov a na zubné odtlačky, dezin-
fekčnými prípravkami, výrobkami na hubenie škodlivých 
zvierat, fungicídmi, herbicídmi, bežnými kovmi a ich zliati-
nami, kovovými stavebnými materiálmi, kovovými mate-
riálmi pre železnice, kovovými neelektrickými káblami a drôt-
mi, zámočníckymi a klampiarskymi kovovými potrebami, 
kovovými rúrkami, trezormi, kovovými rudami, obrábacími 
strojmi, motormi (okrem motorov pre pozemné vozidlá), 
spojkami a transmisnými zariadeniami (okrem tých, ktoré sú 
pre pozemné vozidlá), poľnohospodárskymi nástrojmi (okrem 
nástrojov poháňaných ručne), liahňami na vajcia, predajný-
mi automatmi, náradím a nástrojmi s ručným pohonom, 
nožmi, vidličkami, lyžicami, sečnými zbraňami, britvami, 
vedeckými prístrojmi a nástrojmi, námornými prístrojmi  
a nástrojmi, geodetickými prístrojmi a nástrojmi, fotografic-
kými prístrojmi a nástrojmi, kinematografickými prístrojmi  
a nástrojmi, optickými prístrojmi a nástrojmi, prístrojmi na 
váženie, prístrojmi na meranie, prístrojmi na signalizáciu, 
prístrojmi na kontrolu (inšpekciu), prístrojmi na záchranu, 
prístrojmi na vyučovanie, prístrojmi a nástroje na vedenie, 
prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie 
elektrického prúdu, prístrojmi na záznam, prevod, reproduk- 
 



58 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 24/2021 – SK  dátum vydania: 20.12.2021 
 

ciu zvuku alebo obrazu, magnetickými nosičmi údajov, záz-
namovými diskami, kompaktnými diskami, DVD diskami, 
digitálnymi záznamovými nosičmi údajov, mechanizmami 
prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince, regis-
tračnými pokladnicami, kalkulačkami, zariadeniami na spra-
covávanie údajov, počítačmi, počítačovým softvérom, hasia-
cimi prístrojmi, chirurgickými prístrojmi a nástrojmi, zub-
nými prístrojmi a nástrojmi, veterinárnymi prístrojmi a ná-
strojmi, umelými údmi, umelými očami, umelými zubami, 
ortopedickými potrebami, materiálom na zošívanie rán, prí-
strojmi na osvetlenie, prístrojmi na vykurovanie, prístrojmi 
na výrobu pary, prístrojmi na varenie, chladiacimi prístrojmi, 
prístrojmi na sušenie, prístrojmi na ventiláciu, prístrojmi na 
rozvod vody, sanitárnymi zariadeniami, vozidlami, pozem-
nými dopravnými prostriedkami, vzdušnými dopravnými 
prostriedkami, vodnými dopravnými prostriedkami, strelný-
mi zbraňami, strelivom a strelami (muníciou), výbušninami, 
ohňostrojmi, vzácnymi kovmi a ich zliatinami, pozlátenými 
výrobkami, postriebrenými výrobkami, klenotmi, bižutériou, 
drahokamami, hodinárskymi potrebami a chronometrickými 
prístrojmi, hudobnými nástrojmi, papierom, lepenkami, tla-
čiarenskými výrobkami, potrebami na knižné väzby, foto-
grafiami, papierenským tovarom, lepidlami pre kancelárske 
použitie, lepidlami pre domácnosť, materiálmi pre umelcov, 
štetcami, písacími strojmi, kancelárskymi potrebami (okrem 
nábytku), učebnými a vyučovacími pomôckami (okrem prí-
strojov), umelohmotnými obalmi, tlačiarenskými typmi, 
štočkami, kaučukom, gutaperčou, gumou, azbestom, sľudou, 
polotovarmi z umelých hmôt, tesniacimi materiálmi, upchá-
vacími materiálmi, izolačnými materiálmi, nekovovými ohyb-
nými rúrkami, kožou, imitáciami kože, zvieracími kožami, 
usňami, kuframi, cestovnými taškami, dáždnikmi, slnečník-
mi, vychádzkovými palicami, bičmi, jazdeckými postrojmi, 
sedlami, nekovovým stavebným materiálom, nekovovými 
neohybnými rúrkami pre stavebníctvo, asfaltom, smolou, ne-
kovovými prenosnými konštrukciami, nekovovými pom-
níkmi, nábytkom, zrkadlami, rámami na obrazy, umelecký-
mi predmetmi z dreva, slonoviny, korytnačiny, jantáru, per-
leti, morskej peny a ich náhradiek, kuchynskými potrebami  
a nádobami, hrebeňmi, špongiami, kefami (okrem štetcov), 
materiálmi na výrobu kief, čistiacimi potrebami, drôtikmi na 
čistenie parkiet, nespracovaným sklom (okrem stavebného 
skla), polospracovaným sklom (okrem stavebného skla), sklom, 
porcelánom, majolikou, lanami, povrazmi, sieťkami, stanmi, 
plachtami, plachtovinami, vrecami, materiálmi na vypchá-
vanie (okrem kaučuku alebo plastických hmôt), textilnými 
materiálmi zo surových vlákien, vláknami na textilné účely, 
textilom a textilnými tovarmi, obliečkami, obrusmi, odevmi, 
obuvou, klobučníckym tovarom, čipkami, výšivkami, stuha-
mi, šnúrkami, gombíkmi (galantéria), háčikmi (galantéria), 
očkami (galantéria), pútkami (galantéria), špendlíkmi, ihla-
mi, umelými kvetmi, kobercami, rohožkami, rohožami, lino-
leom, podlahovými krytinami, tapetami na steny (okrem tex-
tilných), hrami, hračkami, potrebami na gymnastiku a šport, 
vianočnými ozdobami, mäsom, rybami, hydinou, zverinou, 
mäsovými výťažkami, konzervovaným ovocím zeleninou, 
mrazeným ovocím zeleninou, sušeným ovocím zeleninou, 
vareným ovocím zeleninou, želé, džemami, kompótmi, vaj-
cami, mliekom, mliečnymi výrobkami, jedlými olejmi, jed-
lými tukmi, kávou, čajom, kakaom, kávovými náhradkami, 
ryžou, tapiokou, ságom, múkou, obilninovými prípravkami, 
chlebom, pečivom, cukrovinkami, polevami, cukrom, me-
dom, melasou, droždím, práškom do pečiva, soľou, horči-
cou, octom, omáčkami (chuťové prísady), korením, zmrzli-
nou, zrnom, surovými a nespracovanými produktami z po-
ľnohospodárstva, surovými a nespracovanými produktami 
záhradníctva, surovými a nespracovanými produktami les-
níctva, živými zvieratami, čerstvým ovocím, čerstvou zele-
ninou, nespracovanými semenami, živými rastlinami, živými 
kvetmi, krmivom pre zvieratá, sladom, pivom, minerálnymi 
vodami, šumivými nápojmi, nealkoholickými nápojmi, ovoc- 
 

nými nápojmi, ovocnými šťavami, sirupmi a prípravky na 
zhotovovanie nápojov, alkoholickými nápojmi (okrem piva), 
tabakom, potrebami pre fajčiarov, zápalkami, aj prostredníc-
tvom internetu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere svietidiel a osvetľovacej techniky; zostavovanie 
štatistík; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; prieskum trhu; 
rozmnožovanie dokumentov; on-line inzercia; príprava a or-
ganizovanie reklamných kampaní; predvádzanie tovaru; 
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavomodrá, biela, žltá 
(731) Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, CZ; 
(740) Žižka Petr Mgr., Plzeň, CZ; 

 
 

(210) 1426-2021 
(220) 20.5.2021 

 11 (511) 5, 11, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 32, 35, 39, 40, 41, 42 
(511) 5 - Výživové doplnky; farmaceutické prípravky; lieky pre 

veterinárnu medicínu; bielkovinové výživové doplnky; algi-
náty na farmaceutické použitie; analgetiká; anestetiká; anti-
biotiká; antibakteriálne mydlá; balzamy na lekárske použitie; 
bielkovinové potraviny na lekárske použitie; cukor na lekár-
ske použitie; digestíva na farmaceutické použitie; diétne lát-
ky na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; 
diétne potraviny na lekárske použitie; enzýmy na lekárske 
použitie; liečivé čaje; liečivé rastliny; liekové kapsuly; lieky 
pre humánnu medicínu; mentol na farmaceutické použitie; 
minerálne vody na lekárske použitie; minerálne výživové 
doplnky; mliečny tuk; potraviny pre dojčatá; potravinové 
alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; prípravky 
z aloy pravej na farmaceutické použitie; proteínové výživové 
doplnky pre zvieratá; proteínové výživové doplnky; rastlinné 
výťažky na farmaceutické použitie; tabletky na chudnutie; 
vitamínové prípravky; zverolekárske prípravky; dezodoranty 
na textílie; dezodoranty obuvi; insekticídy; herbicídy; fungi-
cídy; biocídy; rodenticídy; repelenty na odpudzovanie hmy-
zu; protiparazitické obojky pre zvieratá; prípravky na umý-
vanie zvierat (insekticídy); prípravky na ničenie škodcov; 
konope na lekárske použitie. 
11 - Variče; bojlery (nie časti strojov); elektrické bojlery; 
elektrické ohrievače vody; elektrické sporáky; elektrické vy-
hrievacie vlákna; horáky; prietokové ohrievače vody; kachle; 
kachle a pece na drevo; parné kotly, nie časti strojov; domo-
vé kozuby; flambovacie pištole; liehové horáky, kahany; 
plynové tepelné generátory; plynové horáky; plynové bojle-
ry; pece na opätovné ohrievanie; ohrievacie zariadenia na 
plynné palivá; ohrievače vody; ponorné ohrievače; prístroje 
na ohrievanie vzduchu; rošty do pecí; solárne pece; solárne 
ohrievače vody; saunovacie zariadenia; spaľovacie pece; špi-
rály (časti vyhrievacích zariadení); tepelné čerpadlá; tepelné 
akumulátory; výmenníky tepla (nie časti strojov); teplo-
vzdušné zariadenia; vykurovacie kotly; vyhrievacie platne 
(variče); vykurovacie články (vyhrievacie telesá); vykurova-
cie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými pali-
vami; zariadenia na chladenie vody; elektrické ohrievače 
dojčenských fliaš; barbecue grily; automatické zariadenia na 
výrobu kávy; automatické stroje na pečenie chleba do do-
mácnosti; chladiace automaty na nápoje; chladiace vitríny na 
potraviny; domáce elektrické grily; kuchynské digestory; 
chladničky na nápoje do vozidiel; elektrické filtračné alebo 
extrakčné kávovary; elektrické grily; sendvičovače; elektric-
ké hrnce pre domácnosť; elektrické kanvice; elektrické gri- 
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lovacie platne; elektrické ohrievače jedál; elektrické nádoby 
na pečenie; elektrické parné hrnce; elektrické zariadenia na 
praženie kávy; elektrické prístroje na opekanie panini; elek-
trické prístroje na výrobu jogurtov; elektrické variče ryže; 
elektrické vykurovacie telesá; elektrické woky; hriankovače; 
stolné variče; indukčné variče; elektrické kávové filtre; ko-
merčné rúry na pečenie; konvekčné rúry; kanvice na filtro-
vanie vody; rúry na pečenie; elektrické samovary; ražne; 
pražiace stroje; plynové grily; plynové rúry na pečenie; ply-
nové sporáky; grily s otočnými ražňami; pece na pizzu; pece 
a piecky okrem laboratórnych; ohrievacie a chladiace zaria-
denia na distribúciu teplých a studených nápojov; elektrické 
mrazničky na zmrzlinu; multifunkčné hrnce; mikrovlnné rú-
ry; lávové kamene na grilovanie; kuchynské sporáky; sterili-
zátory mlieka; stolné rúry; stroje na pečenie chleba; stroje na 
prípravu zmrzliny; teplovzdušné fritézy; ohrievače nápojov  
s USB napájaním; výhrevné platne; zariadenia na pečenie 
chleba; zariadenie na otáčanie ražňom; zariadenia na vyku-
rovanie; naparovače odevov; sušičky vzduchu; prístroje na 
sušenie; chladiace boxy; chladiace stroje; chladiarne; chlad-
ničky; mraziace boxy; zariadenia na chladenie nápojov; stro-
je a zariadenia na výrobu ľadu; prenosné chladničky; zapa-
ľovače grilov; zapaľovače plynu pre domácnosť; elektrické 
zapaľovače; bezdotykové sušiče rúk; elektrické aj neelek-
trické ohrievače nôh; elektrické ohrievacie podušky nie na 
lekárske použitie; elektrické posteľné ohrievače; elektrické 
vyhrievacie prikrývky (nie na lekárske použitie); elektrické 
stolné ventilátory; elektricky vyhrievané detské vaky (fusa-
ky); elektricky vyhrievané odevy; elektricky vyhrievané po-
nožky; ohrievače rúk s USB napájaním; ohrievacie nádoby; 
ohrievadlá postelí; vreckové ohrievače; vyhrievacie fľaše 
(termofory); sušiče na vlasy; filtre do klimatizácií; filtre na 
pitnú vodu; prístroje na filtrovanie pitnej vody; zariadenia na 
filtrovanie vzduchu; regulačné a bezpečnostné zariadenia na 
prístroje na vodu; elektrické kozuby; soláriá (prístroje); UV 
(ultrafialové) lampy, nie lekárske; prenosné variče; elektric-
ké vreckové baterky; plynové lampy; kempingové lampy na 
svietenie; prístroje a zariadenia na osvetľovanie, vykurova-
nie, chladenie, prípravu jedál, vetranie, rozvod vody a sani-
tárne zariadenia. 
18 - Cestovné kufre; cestovné tašky; kufre; taštičky nosené 
na opasku (ľadvinky); plecniaky; plážové tašky; plecniaky 
pre horolezcov; šatky na nosenie dojčiat; športové plecniaky; 
športové tašky; športové vaky; turistické plecniaky; viacúče-
lové tašky; plecniaky na pešiu turistiku; zápästné peňaženky; 
aktovky (kožená galantéria); cestovné kolieskové kufre; ces-
tovné obaly na odevy; detské turistické nosiče; kabelky; 
kozmetické kufríky bez kozmetických potrieb; kozmetické 
taštičky (prázdne); kufríky; letecké tašky; látkové nákupné 
tašky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na hudobné ná-
stroje; obaly alebo puzdrá na kľúče; peňaženky; plstené 
vrecká; príručné vaky a tašky (batožina); puzdrá na vizitky; 
randsels (japonské školské tašky); rúčky na kufre; rukoväte 
na nákupné tašky; sieťovky na nakupovanie; školské tašky 
(aktovky); tašky na športové odevy; uchá (na tašky); vrecká 
na líčidlá, kľúče a iné osobné predmety; dáždniky; kostry 
dáždnikov; obaly na dáždniky; slnečníky; terasové slneční-
ky; tyče na dáždniky; rebrá dáždnikov a slnečníkov; alpinis-
tické palice; turistické palice; vychádzkové palice so sedad-
lom; rukoväte vychádzkových palíc; brodiace palice; koža 
(surovina alebo polotovar); imitácie kože; kožené popruhy; 
kožené ozdoby na nábytok; koženka; moleskin (imitácia ko-
že); popruhy na vedenie detí; surové kože; obojky pre zvie-
ratá chované v domácnosti; ohlávky; opraty; náhubky; oble-
čenie pre zvieratá chované v domácnosti; chlebníky; biče; 
kabátiky pre psov; kabátiky pre mačky; klapky na oči (kon-
ský postroj); koža na postroje; postroje; pokrývky pre zviera-
tá; sedlárske výrobky; uzdy (konský postroj); strmene; vy-
chádzkové palice; kožené ventily, chlopne; lodné kufre; po-
ľovnícke tašky (torby); remienky na korčule; tašky na nose-
nie detí; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené  
 

šnúrky; kožené kľúčenky (prívesky); kožušinové pokrývky; 
kožené náramenné pásy; kožené remene (sedlárske výrob-
ky); remienky (časti konského postroja); kožené vrecká na 
balenie. 
20 - Nábytok; lavičky (nábytok); exteriérový nábytok; zá-
hradný nábytok; nekovové stanové tyče; nekovové stanové 
kolíky; matrace; nafukovacie matrace (nie na lekárske úče-
ly); kempingové matrace; nafukovacie matrace na kempova-
nie; kempingový nábytok; podložky na matrace; podložky 
pod nohy; dojčenské prebaľovacie podložky; podložky na 
spanie (podušky alebo matrace); stojany na oblečenie; poste-
le; rámy postelí; posteľové zábrany; posteľné pružiny; pre-
nosné postele; postele pre psov; postele pre mačky; drevené 
kostry postelí; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; lôžka pre 
domáce zvieratá; hydrostatické lôžka, nie na lekárske použi-
tie; vankúše; vankúše na oporu krku; podušky; busty z dre-
va, vosku, sadry alebo plastov; drevené modely zvierat 
(ozdoby); drevené, voskové, sadrové alebo plastové umelec-
ké predmety; dekoratívne zvonkohry; voskové figúrky; so-
chy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nekovové nádoby 
na skladovanie alebo prepravu tovarov; plastové nádoby 
(obaly); kapsuly (nekovové nádoby); drevené veká na prie-
myselné obalové nádoby; drevené uzávery na priemyselné 
obalové nádoby; nekovové fľaškové uzávery; tesniace uzá-
very okrem kovových; zátky okrem sklenených, kovových  
a gumových; prepravky na fľaše; nekovové debny; skrinky 
na mäso; nekovové skrinky na potraviny; zámky na batoži-
nu; dekoračné nástenky; drevené alebo plastové pútače; zob-
razovacie tabule; stojany na časopisy; reklamné nafukovacie 
predmety; prenosné podložky na spanie; rozkladacie ležadlá; 
kempingové ležadlá; podhlavníky; ležadlá nie na lekárske 
účely. 
22 - Stany; stanové laná; plátenné striešky ku stanom; stany 
(plátenné striešky) ku karavanom; stany (plátenné striešky)  
k vozidlám; kempingové karimatky; nepremokavé spacie 
vaky do exteriéru (namiesto stanu); vrecia na skladovanie; 
textilné vrecká na balenie; látkové tašky a vrecia na sklado-
vanie (okrem batožiny alebo cestovných tašiek a vriec); lát-
kové darčekové tašky; baliace materiály (výplňové, tlmiace), 
nie gumové, plastové, papierové alebo lepenkové; česaná vl-
na; juta; kokosové vlákna; ľan (surovina); laná; laná na bale-
nie; laná na vlečenie vozidiel; motúzy; maskovacie siete; 
maskovacie plachty; motúzy na balenie; ovčia vlna; plachty 
(lodné); pásy (nekovové) na manipuláciu s nákladmi; popru-
hy (nekovové) na manipuláciu s nákladmi; povrazy na siete; 
siete; rúno; sieťky; slama (čalúnnický materiál); textílie zo 
surových vlákien; textilné vlákna; vlna (surovina alebo polo-
tovar); surová bavlna; vozové plachty; vypchávkové mate-
riály, nie gumové, plastové, papierové alebo lepenkové; vre-
cia na prepravu a uchovávanie sypkých tovarov; zámotky 
priadky morušovej; textilné ochranné striešky, markízy; po-
vrazové rebríky; nepremokavé plachty (nie na vozidlá). 
24 - Spacie vaky; dojčenské spacie vaky; spacie vaky na kem-
povanie; vložky do spacích vakov; bivakovacie vrecia (bez 
konštrukcie); bivakovacie vrecia (poťahy na spacie vaky); 
ochranné siete proti komárom (moskytiéry); sieťovina; in-
sekticídmi napustené siete proti komárom; siete na ochranu 
proti hmyzu; bavlnené plátno; barchet (textílie); čalúnnické 
textílie; damask (tkaniny); cestovné deky; deky pre zvieratá 
chované v domácnosti; dojčenské zavinovačky; elastické 
textílie; gáza (textílie); hodvábne textílie; konopné tkaniny; 
ľanové textílie; kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); netka-
né textílie; nažehľovacie textílie; obliečky na matrace; ob-
liečky na vankúše; obrusy (okrem papierových); moleskin 
(textílie); páperové prikrývky, periny; piknikové deky; plas-
tové materiály (náhradky textílií); plachty; plsť; pleteniny 
(textílie); posteľná bielizeň; posteľné pokrývky; prikrývky; 
textílie na bielizeň; textílie na obuv; textilné alebo plastové 
stolové vlajky; textilné alebo plastové vlajočky; textilné ale-
bo plastové zástavy; textilné alebo plastové závesy; textílie 
pre odevný priemysel; textilné materiály; textilné podšívky;  
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textilné podšívky do topánok; textilné prestieranie na stolo-
vanie; textilné uteráky; textilné vreckovky; tkaniny; tyl; vl-
nené textílie; utierky na riad; záclonovina; zamat; závesy na 
dvere; posteľné baldachýny. 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; oblečenie na športovanie 
(okrem golfových rukavíc); obuv na športovanie so zvýše-
nou podošvou; pokrývky hlavy na športovanie (okrem prílb); 
športové tričká, dresy; športové tričká absorbujúce vlhkosť; 
športové nohavice absorbujúce vlhkosť; športové podprsen-
ky absorbujúce vlhkosť; čiapky na športovanie; bundy na 
športovanie; košele na športovanie; ponožky na športovanie; 
cyklistické topánky; cyklistické odevy; cyklistické nohavice; 
cyklistické šortky; cyklistické tričká; cyklistické čiapky; tu-
ristická obuv; obuv na vysokohorskú turistiku; horolezecká 
obuv; bundy; zimné bundy; lyžiarske bundy; bundy v safari 
štýle; mikiny s kapucňou; mikiny; tričká; bežecké tielka  
a tričká; športové tielka; tielka (spodná bielizeň); konfekcia 
(odevy); šaty; šatové sukne; kostýmy, obleky; saká; zvrchní-
ky; kabáty; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); peleríny; 
pončá; sukne; nohavicové sukne; nohavice; šerpy; kravaty; 
košele; košele s krátkym rukávom; oblečenie; vrchné ošate-
nie; gamaše (doplnky obuvi); legíny; legínsy; telocvičné 
úbory; plážové oblečenie; plavky; spodná bielizeň; podpr-
senky; kombiné (spodná bielizeň); spodničky; body (spodná 
bielizeň); podväzky; pánska spodná bielizeň (trenírky, bo-
xerky); pyžamá; dámske nohavičky; detské nohavičky (bie-
lizeň); živôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany; svetre; 
pulóvre; pleteniny (oblečenie); oblečenie pre bábätká; to-
pánky; vysoká obuv; šnurovacie topánky; obuv na športova-
nie; gymnastické cvičky; papuče; sandále; dreváky; plážová 
obuv; plátenná obuv; kovové časti na obuv; pančuchy; pan-
čuškové nohavice; ponožky; opasky (časti odevov); opasky 
na doklady a peniaze (časti odevov); kožušiny (oblečenie); 
čelenky (oblečenie); čiapky; šilty (pokrývky hlavy); prilie-
havé čiapky; bejzbalové čiapky so šiltom; chrániče uší proti 
chladu (pokrývky hlavy); klobúky; kožené odevy; odevy  
z imitácií kože; oblečenie pre motoristov; nepremokavé od-
evy; kombinézy (oblečenie); šatky na krk; šály uviazané pod 
krkom; kožušinové štóly; vrecká na odevy; rukavice; ruká-
vniky; lyžiarske rukavice; palčiaky; turistické oblečenie; ne-
premokavé oblečenie; spodná bielizeň pohlcujúca pot; proti-
šmykové pomôcky na obuv; pánska spodná bielizeň (slipy); 
sprchovacie čiapky; uniformy; vesty; kapucne (časti ode-
vov); goliere (časti odevov); obuv na kúpanie; kúpacie pláš-
te; potné vložky; šály; šatky. 
30 - Cereálne tyčinky; obilninové chuťovky; raňajkové cere-
álie; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; obilni-
nové energetické tyčinky; aníz (semená); arašidové cukro-
vinky; čaj; čajové nápoje; bezlepkový chlieb; cestá na jedlá; 
chlieb; chuťové prísady; čierne korenie; čokoláda; cukor; 
croissanty; créme brulées; čokoládové nápoje; čokoládové 
nátierky; droždie; cukrovinky; horčica; hotdogy (teplé párky 
v rožku); jarné závitky (ázijské predjedlo); jedlá z rezancov; 
instantná ryža; instantná kukuričná kaša (s vodou alebo s mlie-
kom); kakao; kakaové nápoje; jemné pečivárske výrobky; 
kečup; keksy; káva; kávové náhradky; kávové nápoje; kore-
nie; koreniny; kuchynská soľ; kukuričné placky (tortilly); 
kurkuma (potravina); kuskus; kvások; ľadový čaj; ľad (prí-
rodný alebo umelý); majonézy; marinády; marcipán; med; 
melasa; mätové cukríky; mäsové šťavy; makaróny; múka; 
müsli; ocot; oblátky; nugát; mleté orechy; mliečne čokolá-
dové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne kakaové nápo-
je; ovocné cukrovinky; ovsené vločky; palacinky; orechy  
v čokoláde; pizza; pečivo (rožky); prípravky z obilnín; po-
travinárske príchute okrem esenciálnych olejov; žuvačky; 
zmrzliny; zákusky, koláče; torty; tapioka; sušienky; tacos 
(mexické jedlo); suši; sucháre; špagety; strúhanka; slané pe-
čivo (krekery); sendviče; škrob (potraviny); škorica (koreni-
na); slad (potraviny); ryža; quiches (slaný koláč); pudingy; 
ravioly; rezance; sójová omáčka; soľ na konzervovanie po- 
 

travín; syrové sendviče (cheeseburgers); vanilín (vanilková 
náhradka); včelia kašička; zahusťovacie prípravky na varenie. 
32 - Nealkoholické nápoje; nápoje pre športovcov; proteíno-
vé nápoje pre športovcov; nápoje pre športovcov s obsahom 
elektrolytov; energetické nápoje; minerálne vody (nápoje); 
vody (nápoje); stolové vody; fľašková pitná voda; sirupy  
a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; prípravky 
na výrobu sýtenej vody; nealkoholické nápoje s čajovou prí-
chuťou; nealkoholické koktaily; nealkoholické aperitívy; 
ochutené vody (nápoje); nealkoholické ovocné nápoje; li-
monády; sóda; sódová voda (sifón); sýtené vody; lítiová vo-
da; 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 mladinka; nealkoholické pivo; 
chmeľové výťažky na výrobu piva; sladina (výluh sladu); 
ďumbierové pivo (zázvorové); kvas (nealkoholický nápoj); 
pivové koktaily; príchute na výrobu nealkoholických nápo-
jov; ovocné nektáre; mixované ovocné alebo zeleninové ná-
poje; mušty; šerbety (nápoje); ovocné džúsy; zeleninové 
džúsy (nápoje); sladový sirup na výrobu nápojov; pivo. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triedach 5, 11, 18, 20, 22, 24, 25, 30 a 32 tohto 
zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s výživo-
vými doplnkami, s insekticídmi, s prípravkami na ničenie 
škodcov, s varičmi, s kuchynským riadom, s nádobami na 
potraviny, s horolezeckým výstrojom, s vychádzkovými pa-
licami, s batohmi, s kuframi, s galantériou, s matracmi, s ná-
bytkom, so stanovými kolíkmi, so stanmi, s karimatkami,  
s potrebami na stanovanie a kempovanie, s textíliami, s pos-
teľnou bielizňou, s moskytiérami, s odevmi, s obuvou, s tex-
tilnými doplnkami, so športovými potrebami, s potrebami 
pre turistiku a horolezectvo, so zariadeniami a potrebami na 
kemping, s pláštenkami, s pokrývkami hlavy, s cereálnymi 
tyčinkami a s nápojmi; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 11, 18, 20, 22, 24, 
25, 30 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; malo-
obchodné a veľkoobchodné služby s výživovými doplnkami, 
s insekticídmi, s prípravkami na ničenie škodcov, s varičmi, 
s kuchynským riadom, s nádobami na potraviny, s horole-
zeckým vybavením, s vychádzkovými palicami, s batohmi,  
s kuframi, s galantériou, s matracmi, s nábytkom, so stano-
vými kolíkmi, so stanmi, s karimatkami, s potrebami na sta-
novanie a kempovanie, s textíliami, s posteľnou bielizňou,  
s moskytiérami, s odevmi, s obuvou, s textilnými doplnkami, 
so športovými potrebami, s potrebami pre turistiku a horole-
zectvo, so zariadeniami a potrebami pre kemping, s plášten-
kami, s pokrývkami hlavy, s cereálnymi tyčinkami a s ná-
pojmi poskytované prostredníctvom internetu; kancelárie 
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákladov; ob-
chodné odhady; služby porovnávania cien; obchodná správa 
licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné pod-
niky); podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); rekla-
ma; rozširovanie reklamných oznamov; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; grafická úprava tlačovín na re-
klamné účely; vydávanie reklamných textov; nábor zamest-
nancov; zásielkové reklamné služby; marketing; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; pred-
vádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu 
predaja; organizovanie módnych prehliadok na podporu pre-
daja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; pre-
zentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloob-
chod; reklamné plagátovanie; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; tvorba reklamných filmov; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; obchod- 
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né informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a slu-
žieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
správa počítačových súborov; administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; aranžovanie vý-
kladov; prenájom predajných stánkov; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti. 
39 - Služby cestovných kancelárií; cestovné rezervačné 
služby; cestovné konzultácie; poskytovanie cestovných in-
formácií; rezervácie cestovných lístkov; služby cestovných 
sprievodcov; poskytovanie informácií o cestovnej trase; vy-
bavovanie cestovných dokladov a víz na cesty do zahraničia; 
poskytovanie turistických cestovných informácií prostred-
níctvom internetu; plánovanie cestovných trás; organizova-
nie turistickej dopravy; rezervácie zájazdov; organizovanie 
turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); prepra-
va cestujúcich; rezervácie miesteniek na cestovanie; rezervá-
cie dopravy; osobná doprava; autobusová doprava; automo-
bilová preprava; letecká doprava; lodná doprava; lodná tra-
jektová doprava; sprostredkovanie námornej dopravy; spro-
stredkovanie prenájmu lodí; prenájom dopravných pro-
striedkov; prenájom vzdušných dopravných prostriedkov; in-
formácie o doprave; informácie o cestovných poriadkoch; 
informácie o možnostiach prepravy; doručovanie novín, ča-
sopisov a katalógov; doručovacie služby (správy alebo to-
var); nosenie batožín; prenájom garáží; záchranné služby  
v doprave; doprava, preprava; balenie a skladovanie tovarov. 
40 - Šitie; krajčírstvo; poskytovanie informácií v oblasti 
krajčírstva; 3D tlačiarenské služby; apretovanie textílií; bie-
lenie tkanín; fotosadzba; fototlač; farbenie obuvi; farbenie 
textílií; farbenie tkanín; farbenie kože; knihárstvo; lamino-
vanie; ofsetová tlač; odlievanie kovov; pílenie; pokovovanie; 
opracovávanie dreva; osviežovanie vzduchu; rámovanie ob-
razov; recyklácia odpadu; sedlárska výroba; tlač, tlačenie; 
tlačenie vzorov; súkanie; úprava textílií; vodovzdorná úpra-
va textilu; pečenie chleba na objednávku; vyšívanie; zosta-
vovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); prenájom 
generátorov; prenájom klimatizačných zariadení; prenájom 
pletacích strojov; prenájom vykurovacích zariadení; obruso-
vanie. 
41 - Koučovanie (školenie); školenia; vzdelávanie; vzdelá-
vacie služby pre dospelých v oblasti financií; vyučovanie; 
individuálne vyučovanie; školské služby (vzdelávanie); od-
borné preškoľovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích 
fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie 
kolokvií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie sympózií; vydávanie kníh; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); korešpondenčné 
vzdelávacie kurzy; písanie textov (okrem reklamných); za-
lamovanie textov (nie na reklamné účely); praktický výcvik 
(ukážky); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, pre-
skúšavanie (pedagogická činnosť); poradenstvo pri voľbe 
povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); prekladateľské 
služby; tlmočnícke služby; požičiavanie audionahrávok; po-
žičiavanie audioprístrojov; organizovanie predstavení (ma-
nažérske služby); telesná výchova; zábava; športová a kul-
túrna činnosť; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží. 
42 - Návrhárske služby; módne návrhárstvo; návrh počítačo-
vých systémov; technické navrhovanie; navrhovanie mód-
nych doplnkov; tvorba softvéru; počítačové programovanie; 
inštalácie počítačového softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba po-
čítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; obno-
vovanie počítačových databáz; zhotovovanie kópií počítačo-
vých programov; uchovávanie elektronických údajov; pre-
vod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektro- 
 

nické médiá; prevod (konverzia) počítačových programov 
alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; ochrana počítačov proti počítačovým víru-
som; zálohovanie údajov mimo pracoviska; poskytovanie 
počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud 
computing); poskytovanie softvéru prostredníctvom interne-
tu (SaaS); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; 
poradenstvo v oblasti informačných technológií; poraden-
stvo v oblasti počítačových technológií; externé poskytova-
nie služieb v oblasti informačných technológií; požičiavanie 
počítačov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačo-
vého hardvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre 
tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webo-
vých stránkach); prenájom webových serverov; prenájom 
počítačových serverov (serverhosting); poskytovanie inter-
netových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenova-
nie); poskytovanie informácií o počítačových technológiách 
a programovaní prostredníctvom webových stránok; pora-
denstvo v oblasti telekomunikačných technológií. 

(540) ZAJO 
(550) slovná 
(731) Králik Juraj, Ulica Alexandra Alagovicha 3009/13, 924 01 

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

 
 

(210) 1727-2021 
(220) 23.6.2021 

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

reklamných internetových kampaní; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; spracovanie údajov v oblasti reklamy a or-
ganizovania obchodných alebo reklamných výstav; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; mar-
keting uskutočňovaný prostredníctvom e-mailu; marketing 
uskutočňovaný prostredníctvom internetových vyhľadáva-
čov; vzťahy s verejnosťou (public relations); online rozširo-
vanie reklamných oznamov a reklamných materiálov; pre-
zentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre 
tretie osoby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácií; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií prostredníc-
tvom internetu; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby prostredníctvom interne-
tu; obchodné zastupovanie; organizovanie reklamných a pre-
dajných podujatí; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádza-
nie tovaru; odborné obchodné poradenstvo; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytova-
nie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo 
reklamné účely; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; 
obchodné sprostredkovateľské služby; telemarketingové služ-
by; subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; podpora predaja pre tretie osoby; obchodné spro-
stredkovateľské služby v oblasti organizovania a vedenia 
kultúrnych, zábavných, spoločenských, športových, výchov-
ných a vzdelávacích podujatí. 
41 - Organizovanie a vedenie kultúrnych, zábavných, spolo-
čenských, športových, výchovných a vzdelávacích podujatí; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; školenia; or-
ganizovanie a vedenie prednášok; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie sympózií; organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vý-
stav na zábavné účely; organizovanie prehliadok so sprie-
vodcom na kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné účely; zá- 
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bava; organizovanie podujatí na rekreačné účely; služby 
agentúr ponúkajúcich vstupenky na športové a zábavné 
podujatia; vydavateľské služby (okrem vydávania reklam-
ných materiálov); poskytovanie zariadení na oddych a rek-
reáciu; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov). 

(540) Marimex … Dajte modrú relaxácii 
(550) slovná 
(731) MARIMEX CZ , s.r.o., Libušská 221/264a, Libuš, 142 00 

Praha 4, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1728-2021 
(220) 23.6.2021 

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

reklamných internetových kampaní; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; spracovanie údajov v oblasti reklamy a or-
ganizovania obchodných alebo reklamných výstav; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; mar-
keting uskutočňovaný prostredníctvom e-mailu; marketing 
uskutočňovaný prostredníctvom internetových vyhľadáva-
čov; vzťahy s verejnosťou (public relations); online rozširo-
vanie reklamných oznamov a reklamných materiálov; pre-
zentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre 
tretie osoby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácií; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií prostredníc-
tvom internetu; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby prostredníctvom inter-
netu; obchodné zastupovanie; organizovanie reklamných  
a predajných podujatí; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvá-
dzanie tovaru; odborné obchodné poradenstvo; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytova-
nie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo 
reklamné účely; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; 
obchodné sprostredkovateľské služby; telemarketingové 
služby; subdodávateľské služby (obchodné služby); obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a slu-
žieb; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; podpora predaja pre tretie osoby; obchodné 
sprostredkovateľské služby v oblasti organizovania a vede-
nia kultúrnych, zábavných, spoločenských, športových, vý-
chovných a vzdelávacích podujatí. 
41 - Organizovanie a vedenie kultúrnych, zábavných, spolo-
čenských, športových, výchovných a vzdelávacích podujatí; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; školenia; or-
ganizovanie a vedenie prednášok; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie sympózií; organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vý-
stav na zábavné účely; organizovanie prehliadok so sprie-
vodcom na kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné účely; zába-
va; organizovanie podujatí na rekreačné účely; služby agen-
túr ponúkajúcich vstupenky na športové a zábavné podujatia; 
vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných materiá-
lov); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; požičia-
vanie športového výstroja (okrem dopravných prostried-
kov). 

(540) Marimex … More zábavy 
(550) slovná 
(731) MARIMEX CZ , s.r.o., Libušská 221/264a, Libuš, 142 00 

Praha 4, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1729-2021 
(220) 23.6.2021 

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

reklamných internetových kampaní; aktualizovanie reklam-
ných materiálov; spracovanie údajov v oblasti reklamy a or-
ganizovania obchodných alebo reklamných výstav; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; mar-
keting uskutočňovaný prostredníctvom e-mailu; marketing 
uskutočňovaný prostredníctvom internetových vyhľadáva-
čov; vzťahy s verejnosťou (public relations); online rozširo-
vanie reklamných oznamov a reklamných materiálov; pre-
zentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre 
tretie osoby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľ-
ských kontaktných informácií; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií prostredníc-
tvom internetu; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; vyjednávanie a uzatváranie ob-
chodných transakcií pre tretie osoby prostredníctvom inter-
netu; obchodné zastupovanie; organizovanie reklamných  
a predajných podujatí; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvá-
dzanie tovaru; odborné obchodné poradenstvo; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytova-
nie spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo 
reklamné účely; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; 
obchodné sprostredkovateľské služby; telemarketingové 
služby; subdodávateľské služby (obchodné služby); obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a slu-
žieb; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; podpora predaja pre tretie osoby; obchodné 
sprostredkovateľské služby v oblasti organizovania a vede-
nia kultúrnych, zábavných, spoločenských, športových, vý-
chovných a vzdelávacích podujatí. 
41 - Organizovanie a vedenie kultúrnych, zábavných, spolo-
čenských, športových, výchovných a vzdelávacích podujatí; 
organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; školenia; or-
ganizovanie a vedenie prednášok; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie sympózií; organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vý-
stav na zábavné účely; organizovanie prehliadok so sprie-
vodcom na kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné účely; zába-
va; organizovanie podujatí na rekreačné účely; služby agen-
túr ponúkajúcich vstupenky na športové a zábavné podujatia; 
vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných materiá-
lov); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; požičia-
vanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov). 

(540) Marimex … Dajte modrú zábave 
(550) slovná 
(731) MARIMEX CZ , s.r.o., Libušská 221/264a, Libuš, 142 00 

Praha 4, CZ; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 

 

 
(210) 1865-2021 
(220) 15.7.2021 

 11 (511) 29, 30, 35, 39, 40 
(511) 29 - Mäso; konzervované mäso; mäsové konzervy; konzervy 

so zeleninou; mäsovo-zeleninové konzervy; termosterilizo-
vané hotové jedlá pripravené prevažne z mäsa; termosterili-
zované hotové jedlá pripravené prevažne zo zeleniny; nakla-
daná zelenina; tukové nátierky na chlieb; mäsové nátierky; 
zeleninové nátierky; mäsové chuťovky; zeleninové chuťov-
ky; hotové jedlá pripravené prevažne z mäsa; hotové jedlá 
pripravené prevažne zo zeleniny. 
30 - Cereálne chuťovky; pražená kukurica; ryžové chuťov-
ky; ryžové koláče; extrudované kukuričné chuťovky; extru-
dované ryžové chuťovky; müsli; chuťové prísady; koreni-
nové chuťové zmesi; omáčky (chuťové prísady). 
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35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvede-
nými v triedach 29 a 30 tohto zoznamu. 
39 - Nákladná doprava; dovoz, doprava; kamiónová náklad-
ná doprava; informácie o možnostiach dopravy. 
40 - Konzervovanie potravín a nápojov. 

(540) Hotovky z plechovky 
(550) slovná 
(731) ETS Group s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 1972-2021 
(220) 28.7.2021 

 11 (511) 25, 35, 40 
(511) 25 - Šály, šatky; šerpy; športové tričká, dresy; športové trič-

ká s krátkymi rukávmi; športové košele; odevy; obuv; vyso-
ká športová obuv; pokrývky hlavy; čiapky; pleteniny; spod-
ná bielizeň; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; žu-
pany; svetre; ponožky; košele; náprsenky; klobúky; kombi-
nézy (oblečenie); kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); kra-
vaty; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); rukavice; 
nohavice; kabáty; legíny; sukne; oblečenie pre bábätká; 
manžety (časti odevov); zástery; pyžamá; šaty; sandále; uni-
formy; bundy; plavky; topánky; topánky na športovanie; te-
locvičné úbory; maškarné kostýmy; tričká; papierové klo-
búky (oblečenie); vreckovky do saka. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so šálmi, s od-
evmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, so športovými potre-
bami, s vlajkami a vlajočkami a s tovarmi uvedenými v trie-
de 25 tohto zoznamu; organizovanie súťaží na podporu pre-
daja; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákup-
cov a predajcov tovarov a služieb; podpora predaja pre tretie 
osoby; správa spotrebiteľských vernostných programov; 
služby porovnávania cien; zoraďovanie údajov v počítačo-
vých databázach; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie 
osoby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; administratív-
ne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informá-
cie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; zosta-
vovanie štatistík; zostavovanie zoznamov informácií na ob-
chodné alebo reklamné účely; poradenstvo pri organizovaní 
a riadení obchodnej činnosti; optimalizácia obchodovania na 
webových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadá-
vačov na podporu predaja; poskytovanie obchodných infor-
mácií 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 tlačovín 
na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklam-
ných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; rozvíjanie reklamných nápadov; 
záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údrž-
ba informácií v registroch; poradenstvo v oblasti komuniká-
cie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby. 
40 - Šitie; krajčírstvo; poskytovanie informácií v oblasti 
krajčírstva; trojrozmerná (3D) tlač na objednávku; apretova-
nie textílií; bielenie tkanín; fotosadzba; fototlač; farbenie 
obuvi; farbenie textílií; farbenie tkanín; farbenie kože; kni-
hárstvo; laminovanie; ofsetová tlač; odlievanie kovov; píle-
nie; pokovovanie; opracovávanie dreva; osviežovanie vzdu-
chu; rámovanie obrazov; recyklácia odpadu; sedlárska výro-
ba; tlač, tlačenie; tlačenie vzorov; súkanie; úprava textílií; 
vodovzdorná úprava textilu; vyšívanie; zostavovanie tovarov 
na objednávku (pre tretie osoby). 

(540) 

  
 

(550) priestorová 
(731) Mikulík Ján, Čajkovského 43, 917 08 Trnava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 2046-2021 
(220) 14.11.2018 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Finančné audity; poradenské služby v oblasti obchod-

ných alebo podnikových auditov; obchodné alebo podni-
kové audity (revízia účtov); manažérske účtovníctvo; ná-
kladové účtovníctvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(641) 017985374, 14.11.2018 
(731) V4 Holding, a.s., Palárikova 76, 022 01 Čadca, SK; 
(740) V4 Legal, s.r.o., Žilina, SK; 

 
 

(210) 2060-2021 
(220) 9.8.2021 

 11 (511) 16, 35, 36, 37 
(511) 16 - Fotografie; knihárske potreby; kresliarske potreby a po-

treby pre výtvarných umelcov; lepidlá na kancelárske použi-
tie alebo pre domácnosť; papier a lepenka; papiernický to-
var; písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); plastové 
fólie a vrecká na balenie; štetce; tlačoviny; typy (tlačové 
písmo), štočky; učebné a vyučovacie pomôcky; oceľové 
písmená; oceľové pierka; dávkovače lepiacej pásky (kance-
lárske potreby); pečiatky (s adresnými údajmi); strojčeky na 
tlačenie adresy; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; frankovacie stroje na kancelárske 
použitie; kancelárske kramličky; spony na perá; zošívačky  
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 (kancelárske potreby); albumy; obrazy; tlače (rytiny); pásky 
(prstence) na cigary; orezávacie strojčeky na ceruzky (elek-
trické aj neelektrické); knižné zarážky; opierky na ruky pre 
maliarov; vodové farby (akvarely); architektonické modely; 
spisové obaly (papiernický tovar); bridlice (na kreslenie); 
strieborný papier; modelovacia hlina; rytiny; umelecké lito-
grafie; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; ce-
ruzky; noviny; periodiká. 
35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná 
organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; kance-
lárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné infor-
mačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne 
práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; účtovníc-
tvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov; 
obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poraden-
stvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personál-
ne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; písanie na 
stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných mate-
riálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podni-
kov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti podnikov; 
dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; 
poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie 
reklamných textov; rozhlasová reklama; obchodný alebo 
podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); stenografické služby; televízna reklama; prepisovanie 
správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné 
agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podpo-
ru predaja; marketingový prieskum; správa počítačových sú-
borov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podni-
kateľské informácie; prieskum verejnej mienky; príprava 
miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; administra-
tívne služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; pre-
nájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; 
sekretárske služby; vypracovávanie daňových priznaní; od-
kazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatite-
ľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a časo-
pisov pre tretie osoby; zásielkové reklamné služby; adminis-
tratívna správa hotelov; odborné obchodné riadenie umelec-
kých činností; zbieranie údajov do počítačových databáz; zo-
raďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie 
veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre 
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vy-
hľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie 
osoby; prenájom reklamného času v komunikačných mé-
diách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predaj-
ných automatov; výber zamestnancov pomocou psycholo-
gických testov; služby porovnávania cien; prezentácia vý-
robkov v komunikačných médiách pre maloobchod; ob-
chodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov  
a služieb; predplatné telekomunikačných služieb pre tretie 
osoby; administratívne spracovanie obchodných objedná-
vok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie 
osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturá-
cie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; gra-
fická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie 
sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu 
predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment 
pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; malo-
obchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hy-
gienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; 
prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných  
 

alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizá-
cia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optima-
lizácia obchodovania na webových stránkach; platené re-
klamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkova-
teľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov 
služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchod-
ných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov 
v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti  
v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií pro-
stredníctvom 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; 
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; konkurenčné 
spravodajské služby; obchodné spravodajské služby; finanč-
né a účtovné audity; online maloobchodné služby s digitál-
nou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby so 
sťahovateľnými vyzváňacími tónmi; online maloobchodné 
služby so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými 
filmami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverole-
kárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi 
potrebami; služby darčekových zoznamov; cielený marke-
ting; dočasné riadenie podnikov; vonkajšia reklama; malo-
obchodné služby s umeleckými dielami poskytované galé-
riami; administratívna asistencia pri odpovediach na verejné 
súťaže; marketing v rámci vydávania softvéru; služby v ob-
lasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné služby; 
prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelár-
skych priestoroch; komerčné lobistické služby; poskytovanie 
spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo re-
klamné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení to-
varov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spo-
trebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné 
účely; služby telefónnych ústrední; maloobchodné služby  
s pekárskymi výrobkami; určovanie modelov nákupného 
alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchodné 
alebo marketingové účely; administratívne služby pri odpo-
rúčaní špecializovaných lekárov. 
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; nehnuteľnosti 
(služby); poisťovacie služby; úrazové poistenie; platenie splá-
tok; aktuárske služby (poistno-matematické); sprostredkova-
nie (maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelárie; spros-
tredkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa inka-
sovaním pohľadávok; sprostredkovanie poistenia; colné dek-
larácie (finančné služby); poisťovníctvo; bankovníctvo; oce-
ňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; 
zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné záručné 
služby; zmenárenské služby; vydávanie cestovných šekov; 
klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadá-
vok a záväzkov); úschovné služby, úschova v bezpečnost-
ných schránkach; organizovanie peňažných zbierok; pôžičky 
(finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné odhady 
a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); 
faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financo-
vanie (služby); finančné riadenie; záložne; správa nehnu- 
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teľností; správa nájomných domov; uzatváranie poistiek 
proti požiaru; prenájom bytov; prenájom poľnohospodár-
skych fariem; zdravotné poistenie; poistenie v námornej 
doprave; bankové hypotéky; služby sporiteľní; 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 splá-
cania dlhov; organizovanie financovania stavebných projek-
tov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; finančné riadenie refundovaných platieb 
(pre tretie osoby); investovanie do fondov; sprostredkovanie 
obchodu s akciami a obligáciami; poskytovanie zliav vo vy-
braných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; finančné 
záruky; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov; fi-
nančné odhady pri odpovediach na verejné súťaže; finančné 
odhady nákladov na vývoj ropného, plynárenského a ťažob-
ného priemyslu; finančný výskum; elektronický prevod vir-
tuálnych mien; finančné ohodnocovanie aktív duševného 
vlastníctva; stanovovanie kotácií na odhad nákladov; kolek-
tívne financovanie projektov (crowdfunding); elektronické 
peňaženky (platobné služby); zmenárenské služby pre elek-
tronické meny. 
37 - Banské dobývanie, hlbinné vŕtanie ropy a plynu; inšta-
lačné a opravárske služby; stavebníctvo; údržba nábytku; 
opravy fotografických prístrojov; inštalovanie a opravy elek-
trických spotrebičov; inštalácie a opravy výťahov; asfaltova-
nie; údržba a opravy motorových vozidiel; údržba a opravy 
lietadiel; čistenie interiérov budov; bielenie bielizne; 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; čalúnnic-
ké opravy; údržba a opravy trezorov; prenájom stavebných 
strojov a zariadení; stavba lodí; opravy šatstva; inštalácie  
a opravy vykurovacích zariadení; opravy obuvi; čistenie 
komínov; údržba a opravy bezpečnostných schránok; inšta-
lácie a opravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo (sta-
vebná činnosť); podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; 
opravy odevov; údržba, čistenie a opravy kože; inštalácie 
kuchynských zariadení; demolácie budov; antikorózne úpra-
vy; dezinfekcia; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; 
stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti (stavebníc-
tvo); 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; inšta-
lácie a opravy zavlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; 
umývanie dopravných prostriedkov; pranie bielizne; pra-
nie; inštalácie, údržba a opravy strojov; murárske práce; 
reštaurovanie nábytku; budovanie prístavných hrádzí; žeh-
lenie odevov; výstavba a údržba ropovodov; tapetovanie; 
tapetovanie (papierové tapety); 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; údržba vozidiel; lakova-
nie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy vozidiel pri do-
pravných nehodách; prenájom čistiacich strojov; ničenie 
škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, 
záhradníctve a lesníctve); montovanie lešení; murovanie, 
murárske práce; pranie textilných plienok; chemické čiste-
nie; stavebné informácie; informácie o opravách; ostrenie  
a brúsenie nožov; banské dobývanie; povrchové dobývanie; 
kladenie povrchov komunikácií; šmirgľovanie; podmorské 
opravy; čistenie exteriérov budov; vulkanizovanie pneuma-
tík (opravy); vŕtanie studní; výstavba obchodov a obchod-
ných stánkov; inštalácie, údržba a opravy počítačového hard-
véru; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; opravy 
opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opo-
trebovaných alebo poškodených strojov; prenájom staveb-
ných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel; pokrývačské 
práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; opravy zámok; 
reštaurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudobných ná-
strojov; inštalácie okien a dverí; údržba bazénov; doplňova-
nie tonerov; stavebné poradenstvo; tesárske práce; hĺbkové 
vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; prenájom odvodňova-
cích čerpadiel; požičiavanie práčok; opravy elektrických ve-
dení; 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; doplňovanie atramentových náplní; nabíjanie elek-
tromobilov; upratovacie služby pre domácnosti; nabíjanie 
mobilných telefónov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) krasnybyt.sk s. r. o., Lachova 20, 851 03 Bratislava, SK; 
(740) LEGALIA, advokátska kancelária, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2072-2021 
(220) 11.8.2021 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Tanečné školy; tanečné večierky; organizovanie živých 

tanečných vystúpení; prezentácia živých tanečných vystúpe-
ní; zábava v podobe tanečných vystúpení; poskytovanie ta-
nečných sál; tanečné hodiny pre dospelých a deti; odborné 
školenia; vzdelávanie; organizovanie a vedenie seminárov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, červená 
(731) Schwarzová Tereza, Furdekova 12, 851 03 Bratislava, SK; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 



66 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 24/2021 – SK  dátum vydania: 20.12.2021 
 

(210) 2135-2021 
(220) 18.8.2021 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a ob-

chodná administratíva; pomoc pri riadení obchodnej činnos-
ti; účtovníctvo; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; reklama; odborné obchodné alebo podnikateľ-
ské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; marketing; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových stránok; online 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predaj-
cov tovarov a služieb; dohodovanie obchodných zmlúv pre 
tretie osoby; dočasné riadenie podnikov; podnikové komu-
nikačné služby. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); 
vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon-
gresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie 
živých vystúpení; praktický výcvik (ukážky); organizovanie 
a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); odborné školenia zamerané na 
odovzdávanie know-how. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba a udržiavanie webo-
vých stránok (pre tretie osoby); tvorba počítačového softvé-
ru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnér-
stvo; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytova-
nie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo  
v oblasti informačných technológií; uchovávanie elektronic-
kých údajov; poskytovanie počítačových technológií pro-
stredníctvom internetu (cloud computing); poskytovanie po-
čítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); ve-
decké a technologické služby; inžinierska činnosť; skúšob-
níctvo, overovanie a kontrola kvality; návrhárske služby; po-
skytovanie dočasného použitia online softvéru bez možnos-
ti stiahnutia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová 
(731) Digitálny Nomád s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 

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

 
 

(210) 2137-2021 
(220) 18.8.2021 

 11 (511) 35, 41, 42 
(511) 35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a ob-

chodná administratíva; pomoc pri riadení obchodnej činnos-
ti; účtovníctvo; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľ-
ský prieskum; reklama; odborné obchodné alebo podnikateľ-
ské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; 
zbieranie údajov do počítačových databáz; marketing; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchod-
ných informácií prostredníctvom webových stránok; online 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predaj-
cov tovarov a služieb; dohodovanie obchodných zmlúv pre 
tretie osoby; dočasné riadenie podnikov; podnikové komu-
nikačné služby. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); 
vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kon- 
 

gresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie 
živých vystúpení; praktický výcvik (ukážky); organizovanie 
a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); odborné školenia zamerané na 
odovzdávanie know-how. 
42 - Počítačové programovanie; tvorba a udržiavanie webo-
vých stránok (pre tretie osoby); tvorba počítačového softvé-
ru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnér-
stvo; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytova-
nie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo  
v oblasti informačných technológií; uchovávanie elektronic-
kých údajov; poskytovanie počítačových technológií pro-
stredníctvom internetu (cloud computing); poskytovanie po-
čítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); ve-
decké a technologické služby; inžinierska činnosť; skúšob-
níctvo, overovanie a kontrola kvality; návrhárske služby; po-
skytovanie dočasného použitia online softvéru bez možnosti 
stiahnutia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, ružová, fialová. 
(731) Digitálny Nomád s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 

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

 
 

(210) 2219-2021 
(220) 26.8.2021 

 11 (511) 1, 2, 3 
(511) 1 - Chemické prípravky na priemyselné a vedecké použitie 

(nie na lekárske a veterinárne použitie). 
2 - Ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; 
prípravky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; 
vodné emulzie na hydrofóbne a špeciálne úpravy materiálov. 
3 - Prípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie; pracie 
prostriedky; kozmetické prípravky; prípravky na odstraňo-
vanie farieb, náterov lakov. 

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

 
 

(210) 2230-2021 
(220) 26.8.2021 

 11 (511) 16, 35, 38, 41 
(511) 16 - Periodiká; noviny; časopisy (periodiká); fotografie (tla-

čoviny); tlačoviny; tlačené publikácie; knihy; letáky. 
35 - Reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; televízna 
reklama; podpora predaja pre tretie osoby; marketing; pro-
dukcia reklamných spotov. 
38 - Prenos digitálnych nahrávok (podcastov); kontinuálny 
prenos dát (streaming); prenos správ a obrazových informá-
cií prostredníctvom počítačov; prenos zvuku a videa pro-
stredníctvom počítačov. 
41 - Tvorba digitálnych nahrávok (podcastov); nahrávanie 
zvukových a obrazovo zvukových nosičov; tvorba rozhlaso-
vých a televíznych programov; vydávanie textov (okrem re- 
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klamných); hudobné skladateľské služby; hudobná tvorba; 
písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); vzdelá-
vanie; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; posky-
tovanie informácií v oblasti zábavy, kultúry a výchovy; vy-
dávanie kníh. 

(540) Trenčiansky terajšok 
(550) slovná 
(731) Vydavateľstvo Terajšok, a.s., Mierové nám. 4, 911 01 Tren-

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

tislava, SK; 
 
 

(210) 2235-2021 
(220) 26.8.2021 

 11 (511) 3, 5, 35 
(511) 3 - Kozmetické prípravky; kozmetické prípravky na staros-

tlivosť o pleť; kozmetické krémy; toaletné prípravky; šam-
póny; suché šampóny; vlasové kondicionéry; vlasové vody; 
prípravky na vyrovnávanie vlasov; mydlá; mydielka; dezo-
doračné mydlá; mydlá proti poteniu; mydlá proti poteniu 
nôh; mandľové mydlo; mandľové mlieko na kozmetické po-
užitie; ochranné prípravky na opaľovanie; kozmetické prí-
pravky na opaľovanie; opaľovacie krémy; opaľovacie oleje 
na kozmetické účely; opaľovacie mlieka (kozmetické výrob-
ky); odličovacie prípravky; čistiace prípravky; čistiace oleje; 
čistiace toaletné mlieka; neliečivé umývacie prípravky na 
osobnú hygienu; antiperspiranty (kozmetické výrobky); 
kozmetické prípravky na zoštíhlenie; obrúsky napustené ple-
ťovými vodami; obrúsky napustené odličovacími príprav-
kami; bieliace krémy na pokožku; mandľový olej; bergamo-
tový olej; jazmínový olej; levanduľový olej; ružový olej; cit-
rónové esenciálne oleje; esenciálne oleje z cédrového dreva; 
mätové výťažky (esenciálne oleje); cedrátové esenciálne ole-
je; aromatické látky (esenciálne oleje); mäta na voňavkárske 
použitie; prípravky z aloy pravej na kozmetické použitie; 
esenciálne oleje; oleje na kozmetické použitie; oleje na toa-
letné použitie; kozmetické pleťové vody; kozmetické prí-
pravky do kúpeľa; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; 
skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); masážne gély 
(nie na lekárske použitie); balzamy (nie na lekárske použi-
tie); vazelína na kozmetické použitie; pomády na kozmetické 
použitie; vosky na fúzy; kolínske vody; levanduľová voda; 
voňavky; parfumy; voňavkárske výrobky; výťažky z kvetov 
(parfuméria); základné zložky kvetinových parfumov; toa-
letné vody; éterické esencie; pižmo (parfuméria); voňavé 
zmesi (potpourris); dezodoranty (parfuméria); adstringentné 
prípravky na kozmetické použitie; depilačné prípravky; depi-
lačný vosk; epilačné prípravky; prípravky na holenie; vody 
po holení; prípravky na ošetrovanie nechtov; mejkapové 
púdre; kozmetické mastencové púdre; brúsivá (prípravky); 
peroxid vodíka na kozmetické použitie; lesky na pery; prí-
pravky na líčenie; umelé mihalnice; vatové tyčinky na koz-
metické použitie; gély na bielenie zubov; zubné pasty; deter-
genty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske 
použitie); odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo vý-
robnom procese); terpentín (odmasťovací prípravok); prí-
pravky na čistenie povrchov; čistiace prípravky na okná au-
tomobilov; čistiace prípravky na tapety; prípravky na suché 
čistenie; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre 
domácnosť); prípravky na čistenie odtokov; prípravky na 
prepchávanie odtokových potrubí; prípravky na odstraňova-
nie voskov z parketových podláh (čistiaci prostriedok); pro-
tišmykový vosk na podlahy; protišmykové kvapaliny na 
podlahy; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; leštiace 
prípravky; leštiace vosky; leštiace krémy; prípravky na leš-
tenie listov rastlín; prípravky na dosiahnutie vysokého lesku; 
leštiaci kameň; pemza; leštiaca červeň; abrazíva; brúsny pa-
pier; brúsne plátno; sklené plátno; prípravky na odstránenie  
 

 hrdze; prípravky na odstraňovanie náterov; šlichtovacie prí-
pravky; prípravky na odstránenie lakov; vulkanický popol na 
čistenie; vosky na obuv; leštidlá na obuv; vosky na parkety; 
bieliace prípravky na kožu; konzervačné prípravky na kožu 
(leštidlá); čistiaca krieda; sóda na čistenie; lúh sodný; 
čpavok (amoniak) (detergent); stlačený vzduch v konzervách 
na čistenie a odprašovanie; tkaniny impregnované čistiacimi 
prípravkami; kadidlové tyčinky; pracie prostriedky; predpie-
racie a namáčacie prípravky; aviváže; avivážne prípravky; 
prípravky na odstraňovanie škvŕn; škrob na bielizeň s le-
skom; škrob na bielizeň (apretačný prípravok); bieliaca sóda; 
bieliace pracie prostriedky; glazovacie prípravky na bielizeň; 
modridlo na bielizeň, svetlička; odfarbovače; vosky použí-
vané pri praní; antistatické prípravky na použitie v domác-
nosti; voňavé vrecúška do bielizne; zjasňovacie prípravky 
(chemické prípravky na osvieženie farieb) pre domácnosť; 
prísady na urýchlenie schnutia do umývačiek riadu; osviežo-
vače vzduchu. 
5 - Dezinfekčné mydlá; samoopaľovacie tabletky; výživové 
doplnky; vitamínové prípravky; bielkovinové výživové do-
plnky; výživové vlákniny; minerálne výživové doplnky; vý-
živové doplnky z ľanových semien; výživové doplnky z ľa-
nového oleja; výživové doplnky z obilných klíčkov; výživo-
vé doplnky z kvasníc; včelia materská kašička (výživový 
doplnok); propolisové 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; biel-
kovinové prípravky na lekárske použitie; posilňujúce prí-
pravky (toniká); minerálne vody na lekárske použitie; soli 
minerálnych vôd; soli do minerálnych kúpeľov; prípravky 
do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé cukríky; liečivé nápo-
je; liečivé čaje; liečivé rastliny; liečivé korene; sušené mlieko 
pre dojčatá; potraviny pre dojčatá; farmaceutické prípravky; 
želatína na lekárske použitie; ľanové semená na farmaceu-
tické použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; lekár-
ske prípravky na odtučňovacie kúry; vedľajšie produkty 
spracovania obilnín na diétne alebo lekárske použitie; potra-
vinové alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so šampónmi,  
s mydlami, s výživovými doplnkami, s kozmetickými prí-
pravkami, s čistiacimi prostriedkami do domácnosti, s čajmi 
a s nápojmi, a s ostatnými tovarmi uvedenými v triedach 3  
a 5 tohto zoznamu; podpora predaja pre tretie osoby; rozši-
rovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pros-
pekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public rela-
tions); reklama; rozširovanie reklamných oznamov; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom re-
klamného času v komunikačných médiách; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklamných textov; 
zásielkové reklamné služby; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; marketing; telemarketingové služby; obchodný 
alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizova-
nie veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; reklamné plagátovanie; prenájom re-
klamných plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhla-
sová reklama; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie 
osoby; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere 
tovarov a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; správa počítačových súborov; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; ob-
chodné odhady; služby porovnávania cien; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné pod-
niky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďova-
nie údajov v počítačových databázach; obchodné alebo pod-
nikateľské informácie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom  
a vývozom; aranžovanie výkladov; prenájom predajných stán-
kov. 
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(540) CARPATHIA LABORATORIUM 
(550) slovná 
(731) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(210) 2240-2021 
(220) 27.8.2021 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so suvenírmi  

a darčekovými predmetmi podporujúcimi cestovný ruch,  
s kalendármi a mapami; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby prostredníctvom predajných automatov, katalógové-
ho predaja, prostredníctvom webových stránok a prostred-
níctvom telenákupu so suvenírmi a darčekovými predmetmi 
podporujúcimi cestovný ruch, s kalendármi a mapami; vy-
dávanie reklamných tlačovín; reklama; marketing; podpora 
predaja pre tretie osoby; rozširovanie vzoriek tovarov; rozví-
janie reklamných nápadov; písanie a vydávanie reklamných 
textov. 

(540) Žombojko 
(550) slovná 
(731) Gašpar Juraj, Ing., Moyzesova 1025/48, 040 01 Košice, SK; 

 
 

(210) 2266-2021 
(220) 23.9.2021 

 11 (511) 11, 15, 41 
(511) 11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, 

varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sani-
tárne zariadenia. 
15 - Hudobné nástroje. 
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna čin-
nosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Stančík Eduard, Bc., Dolnokorunská 5, 841 10 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2297-2021 
(220) 6.9.2021 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna čin-

nosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, žltá 
(731) Tomík Róbert, MBA, Javorová 90, 917 05 Trnava, SK; 

 
 

(210) 2324-2021 
(220) 8.9.2021 

 11 (511) 30 
(511) 30 - Kakao; kakaové a čokoládové nápoje a prípravky na vý-

robu takýchto nápojov; čokoláda; neliečivé cukrovinky; čo-
koládové cukrovinky; cukrárske výrobky; biskvity, sušienky, 
keksy; oblátky; zákusky, koláče; jemné pečivárske výrobky; 
pekárske výrobky z cesta; prípravky vyrobené z obilnín; 
zmrzliny; mrazené cukrovinky a dezerty; chladené cukro-
vinky a dezerty; čokoládové nátierky. 

(540) FIGARO Bublinková 
(550) slovná 
(731) Mondelez Slovakia Intellectual Property s.r.o., Račian- 

ska 44, 832 42 Bratislava, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2348-2021 
(220) 23.9.2021 

 11 (511) 35, 41, 42, 43, 45 
(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- 
 



69 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 24/2021 – SK  dátum vydania: 20.12.2021 
 

 ra predaja pre tretie osoby; sekretárske služby; vypracová-
vanie 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 informácií 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 informácií 
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; 
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; konkurenčné 
spravodajské služby; obchodné spravodajské služby; finanč-
né a účtovné audity; online maloobchodné služby s digitál-
nou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby so 
sťahovateľnými vyzváňacími tónmi; online maloobchodné 
služby so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými 
filmami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverole-
kárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi 
potrebami; služby darčekových zoznamov; cielený marke-
ting; dočasné riadenie podnikov; vonkajšia reklama; malo-
obchodné služby s umeleckými dielami poskytované galé-
riami; administratívna asistencia pri odpovediach na verejné 
súťaže; marketing v rámci vydávania softvéru; služby v ob- 
 

 lasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné služby; 
prenájom kancelárskeho vybavenia v zdieľaných kancelár-
skych priestoroch; komerčné lobistické služby; poskytovanie 
spotrebiteľských posudkov tovarov na obchodné alebo re-
klamné účely; poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov to-
varov na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie spo-
trebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné alebo re-
klamné účely; služby telefónnych ústrední; maloobchodné 
služby s pekárskymi výrobkami; určovanie modelov nákup-
ného alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchod-
né alebo marketingové účely; administratívne služby pri od-
porúčaní špecializovaných lekárov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; drezú-
ra zvierat; prenájom kinematografických prístrojov; služby 
estrádnych umelcov; filmové štúdiá; cirkusové predstavenia; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; 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 ve-
denie sympózií; meranie času na športových podujatiach; in-
ternátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; nábo-
ženská výchova; organizovanie lotérií; 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  
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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; 
požičiavanie hračiek; prenájom vybavenia herní; školské 
služby (vzdelávanie); online poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáz-
namov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučova-
nie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou 
účasťou; skladanie piesní; písanie televíznych a filmových 
scenárov (tvorba); turistické prehliadky so sprievodcom; vy-
učovanie pomocou simulátorov; poskytovanie nesťahova-
teľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na 
požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych 
programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na po-
žiadanie); vyučovanie japonského čajového obradu sado; 
vyučovanie bojového umenia aikido; prenájom umeleckých 
diel; prenájom interiérových akvárií; organizovanie horole-
zeckých túr so sprievodcom; organizovanie zábavných 
podujatí, na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kos-
týmoch (cosplay); kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služ-
by poskytované galériami umenia; distribúcia filmov; od-
borné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; vzde-
lávacie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asis-
tentami; odborný výcvik džuda; vzdelávanie a kvalifikačné 
skúšky na pilotáž dronov; služby zvukových technikov na 
podujatiach; tvorba videozáznamov na podujatiach; služby 
osvetľovacích 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; prenájom trenažérov; po-
sudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové účely; maľova-
nie na tvár. 
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti ropných polí; ar-
chitektonické služby; bakteriologický výskum; chemické 
služby; chemický výskum; architektonické poradenstvo; vy-
pracovanie stavebných výkresov; technologický výskum; 
kontrola ropných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; výzdo-
ba interiérov; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, 
obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; štúdie technických 
projektov; geologický výskum; prieskum ropných polí; inži-
nierska činnosť; meteorologické informácie; geodézia (ze-
memeračstvo); požičiavanie počítačov; počítačové progra-
movanie; ropný prieskum; fyzikálny výskum; strojársky vý-
skum; skúšanie textílií; geologický prieskum; geologický 
výskum; overovanie pravosti umeleckých diel; kalibrácia; 
tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačové-
ho hardvéru; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; kon-
troly kvality; požičiavanie počítačového softvéru; výskum  
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie 
vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); podmorský 
výskum; obnovovanie počítačových databáz; údržba počíta-
čového softvéru; analýzy počítačových systémov; biologický 
výskum; urbanistické plánovanie; expertízy (inžinierske prá-
ce); návrh počítačových systémov; technická kontrola auto-
mobilov; zhotovovanie kópií počítačových programov; pre-
vod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektro-
nické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre 
tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webo-
vých stránkach); inštalácie počítačového softvéru; vytvára-
nie oblakov na vyvolanie zrážok; prevod (konverzia) počíta-
čových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v 
oblasti počítačových programov; prenájom webových serve-
rov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poraden-
stvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany ži-
votného prostredia; poskytovanie internetových vyhľadáva-
čov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); grafologické 
analýzy; poskytovanie vedeckých informácií a poradenstva  
 

o kompenzácii uhlíkových emisií; určovanie kvality nezoťa-
tého dreva; určovanie kvality vlny; diaľkové monitorovanie 
počítačových systémov; rozbory vody; vedecké laboratórne 
služby; energetické audity; poradenstvo pri tvorbe webových 
stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu 
(SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; ve-
decký výskum; prenájom počítačových serverov (serverhos-
ting); klinické skúšky; zálohovanie údajov mimo pracoviska; 
uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informá-
cií o počítačových technológiách a programovaní prostred-
níctvom webových stránok; kartografické služby; poskyto-
vanie počítačových technológií prostredníctvom internetu 
(cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti 
informačných technológií; technologické poradenstvo; pora-
denstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo  
v oblasti telekomunikačných technológií; predpovede poča-
sia; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; technické 
písanie; navrhovanie interiérov; odblokovanie mobilných te-
lefónov; monitorovanie počítačových systémov na zisťova-
nie porúch; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií  
z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnolo-
gické služby); poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnos-
ti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie údajov; 
monitorovanie počítačových systémov na zistenie neopráv-
neného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorova-
nie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; elektronické monitorova-
nie činnosti kreditných kariet na zistenie podvodov 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 prírodných 
katastrof; prieskumné služby v oblasti ropného, plynáren-
ského a ťažobného priemyslu; vedecký a technologický vý-
skum v oblasti prieskumu patentov; výskum v oblasti po-
zemných stavieb; výskum v oblasti telekomunikačných tech-
nológií; výskum v oblasti zvárania; lekársky výskum; navr-
hovanie grafickej úpravy reklamných materiálov; prenájom 
záznamových elektromerov; autentifikácia používateľov tech-
nológiami pre transakcie elektronického obchodu; autentifi-
kácia používateľov technológiami jednotného prihlasovania 
do viacerých online softvérových aplikácií súčasne. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie ho-
tových jedál a nápojov na objednávku (ketering); domovy 
dôchodcov; kaviarne; samoobslužné jedálne; poskytovanie 
pozemkov pre kempingy; závodné 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); prázdni-
nové tábory (ubytovacie služby); prenájom prenosných sta-
vieb; rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); 
požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; 
prenájom prednáškových sál; požičiavanie turistických sta-
nov; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom au-
tomatov na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích zariadení; 
ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; recepčné služby pre 
dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); reštau-
rácie s japonskou kuchyňou (washoku); reštaurácie s japon-
skou kuchyňou (udon a soba); zdobenie jedál; zdobenie zá-
kuskov; informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby 
osobných kuchárov; služby barov s vodnými fajkami. 
45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do spoločnosti; detek-
tívne kancelárie; zoznamovacie služby; nočné stráženie; 
otváranie bezpečnostných zámkov; požičiavanie spoločen-
ských odevov; kremácia; pátranie po nezvestných osobách; 
pohrebné služby; pohrebné obrady; požičiavanie odevov; stráž-
ne služby; svadobné agentúry; poradenstvo v oblasti fyzickej 
bezpečnosti; zostavovanie horoskopov; hasenie požiarov; 
organizovanie náboženských obradov; adopčné agentúry;  
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monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; opat-
rovanie detí doma; prehliadky batožiny z bezpečnostných 
dôvodov; obývanie bytov a domov počas neprítomnosti ma-
jiteľov; opatrovanie zvierat (chovaných v domácnosti) do-
ma; pátranie po minulosti osôb; straty a nálezy; mediačné 
služby; bezpečnostné prehliadky tovární; prenájom protipo-
žiarnych alarmov; prenájom hasiacich prístrojov; arbitrážne 
služby; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; 
spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva 
duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv 
na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poraden-
stvo; právny výskum; advokátske služby; udeľovanie licen-
cií na počítačové programy (právne služby); registrácia do-
ménových mien (právne služby); služby rozhodcovských sú-
dov; prenájom trezorov; genealogický výskum; plánovanie  
a príprava svadobných obradov; online služby sociálnych 
sietí; vypúšťanie holubov pri rôznych príležitostiach; balza-
movanie; vypracovávanie právnych dokumentov; pátranie 
po ukradnutom majetku; správa licencií (právne služby); as-
trologické poradenstvo; špiritistické poradenstvo; veštenie  
z kariet; individuálne módne poradenstvo; štylizovanie súk-
romných listov; vedenie pohrebných obradov; dohodovanie 
zmlúv pre tretie osoby (právne služby); vedenie nábožen-
ských obradov; vodenie psov von; prenájom názvov interne-
tových domén; pomoc pri obliekaní kimona; právne pora-
denstvo pri odpovediach na verejné súťaže; udeľovanie li-
cencií (právne služby) na vydávanie softvéru; právny do-
hľad; organizovanie politických zhromaždení; právne pora-
denstvo pri prieskume patentov; advokátske právne služby; 
hotelové komornícke služby; poradenstvo pozostalým; služ-
by plavčíkov; právne služby pre prisťahovalcov; vykladanie 
z tarotových kariet pre tretie osoby; audity dodržiavania 
predpisov; audity dodržiavania právnych predpisov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Šutý Jaroslav, Sládkovičova 1222/73, 024 04 Kysucké No-

vé Mesto, SK; 
 
 

(210) 2376-2021 
(220) 14.9.2021 

 11 (511) 32 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); stolové 

vody; sýtené vody; funkčné nápoje na báze vody; energetic-
ké nápoje; izotonické nápoje; ovocné džúsy; nealkoholické 
nápoje obohatené vitamínmi a minerálnymi soľami; nealko-
holické ovocné nektáre; ovocné, zeleninové a ovocnozeleni-
nové nápoje; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické prí-
pravky na výrobu nápojov. 

(540) DrWitt Minerálna voda s vitamínmi 
(550) slovná 
(731) GRUPA MASPEX Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 Wado-

wice, PL; 
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2391-2021 
(220) 17.9.2021 

 11 (511) 37, 39, 42 
(511) 37 - Stavebníctvo. 

39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizova-
nie ciest. 
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci vý-
skum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný 
výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a soft-
véru. 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Pantone 280, Pantone 1505 C 
(731) YUCON, s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2453-2021 
(220) 27.9.2021 

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

na počítačové hry; interaktívne programy pre videohry; počí-
tačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový tele-
fónny softvér; komunikačný softvér; nahraté počítačové 
programy; elektronické komponenty do hracích automatov; 
kartridže na počítačové hry pre použitie s elektronickými 
hracími prístrojmi; hudobné mincové automaty; bankomaty. 
28 - Hry; manipulačné hry; spoločenské hry; spoločenské 
stolové hry; prístroje na hry; súčasti pre ručné elektronické 
hry; kolesá šťastia (lotéria); stieracie žreby na lotériové hry; 
hracie automaty; hracie automaty uvádzané do činnosti vho-
dením mince; hracie žetóny; zábavné prístroje na použitie  
v herniach; arkádové hracie videoautomaty. 
41 - Hazardné hry (herne); organizovanie lotérií; prenájom 
vybavenia herní; služby kasín (hazardné hry); prenájom ka-
sínových hier; služby spojené s kasínom, hraním o peniaze  
a hazardnými hrami; herne s hracími automatmi (služby); 
videoherne. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) Rôzne odtiene zelenej, žltá, biela, čierna, sivá, modrá, čer-

vená, farby pokožky. 
(731) Eagleline Limited, The Victoria Centre, Unit 2, Lower Ground 

Floor, Valletta Road, MST 9012 Mosta, MT; 
(740) TROJAK LEGAL s.r.o., Prešov, SK; 

 
 

(210) 2458-2021 
(220) 27.9.2021 

 11 (511) 3, 5, 35, 39, 44 
(511) 3 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; mandľový 

olej; mandľové mydlo; ambra (parfuméria); mydlá; kozme-
tické prípravky do kúpeľa; skrášľovacie masky (kozmetic-
ké prípravky); prípravky na líčenie; esenciálne oleje z céd-
rového dreva; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; 
odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom 
procese); odličovacie prípravky; voňavky; toaletné vody; 
esenciálne (éterické) oleje; líčidlá; oleje na toaletné použi-
tie; kozmetické pleťové vody; čistiace toaletné mlieka; toa-
letné prípravky; parfumy; kozmetické prípravky na staros-
tlivosť o pleť; pomády na kozmetické použitie; prípravky 
na holenie; dezodoračné mydlá; kozmetické farby; antiper-
spiranty (kozmetické výrobky); mydlá proti poteniu; koz-
metické prípravky na opaľovanie; aromatické látky (esen-
ciálne oleje); kozmetické prípravky na zoštíhlenie; dezodo-
ranty (parfuméria); prípravky na čistenie umelých chrupov;  
vody po holení; gély na bielenie zubov; umývacie príprav-
ky na osobnú hygienu (deodoranty); prípravky z aloy pra- 
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 vej na kozmetické použitie; masážne gély (nie na lekárske 
použitie); balzamy (nie na lekárske použitie); suché šam-
póny; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); vla-
sové kondicionéry; prípravky na vyrovnávanie vlasov; po-
travinárske aromatické prísady (esenciálne oleje); fyto-
kozmetické prípravky; bylinkové výťažky na kozmetické 
použitie; šampóny pre zvieratá (neliečivé hygienické prí-
pravky); kozmetické prípravky pre deti; hygienické prí-
pravky na osvieženie dychu; éterické esencie; kozmetické 
taštičky; šampóny; oleje na kozmetické použitie; soli do 
kúpeľa nie na lekárske použitie; výťažky z kvetov (parfu-
méria); krémy na kožu; tuky na kozmetické použitie; bie-
liace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, 
leštenie, odmasťovanie a brúsenie; voňavkárske výrobky; 
vlasové vody; prípravky na čistenie zubov. 
5 - Farmaceutické prípravky; hygienické tampóny; absorp-
čná vata; alkoholy na lekárske použitie; alkaloidy na lekár-
ske použitie; analgetiká; anestetiká; antibakteriálne farma-
ceutické prípravky; chemické antikoncepčné prípravky; an-
tipyretiká; antiseptiká; antiuratiká; liečivé bahno; bakte-
riálne prípravky na lekárske a zverolekárske použitie; bal-
zamy na lekárske použitie; hydrogénuhličitan sodný na 
farmaceutické použitie; bielkovinové potraviny na lekárske 
použitie; biocídy; tyčinky na liečbu bradavíc; bróm na far-
maceutické použitie; liečivé rastliny; bylinkové čaje na le-
kárske použitie; liečivé čaje; netabakové cigarety na lekár-
ske použitie; cukor na lekárske použitie; liečivé cukríky; 
čuchacie soli; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske 
použitie; čapíky; roztoky na kontaktné šošovky; prípravky 
na čistenie vzduchu; dezinfekčné prípravky; dezodoranty, 
nie telové alebo pre zvieratá; diagnostické prípravky na le-
kárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne 
potraviny na lekárske použitie; minerálne výživové dopln-
ky; digestíva na farmaceutické použitie; drogy na lekárske 
použitie; droždie na farmaceutické použitie; liečivé prí-
pravky na starostlivosť o ústnu dutinu; enzymatické prí-
pravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky na 
zverolekárske použitie; obväzová gáza; glukóza na lekár-
ske použitie; repelenty na odpudzovanie hmyzu; hormóny 
na lekárske použitie; obklady (teplé zábaly); náplasti; che-
mické prípravky na farmaceutické použitie; chinín na le-
kárske použitie; jódová tinktúra; gáfor na lekárske použi-
tie; hygienické vložky; chirurgické obväzy; ovínadlá; prí-
pravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivá na kurie 
oká; lieky pre veterinárnu medicínu; prenosné lekárničky 
(plné); minerálne vody na lekárske použitie; soli na lekár-
ske použitie; potraviny pre dojčatá; liekové kapsuly; lieči-
vé korene; terapeutické prípravky do kúpeľa; laktóza na 
farmaceutické použitie; lecitín na lekárske použitie; lieky 
pre zubné lekárstvo; lieky pre humánnu medicínu; sladké 
drievko na farmaceutické použitie; lepidlá na zubné proté-
zy; tekuté masti (linimenty); farmaceutické prípravky proti 
lupinám; masti na farmaceutické použitie; sušené mlieko 
pre dojčatá; prípravky proti poteniu nôh; liečivá posilňujú-
ce nervovú sústavu; vedľajšie produkty spracovania obil-
nín na lekárske použitie; farmaceutické prípravky na ošet-
rovanie pokožky; masti na lekárske použitie; posilňujúce 
prípravky (toniká); preháňadlá; sedatíva; séra; sirupy na 
farmaceutické použitie; živočíšne uhlie na farmaceutické 
použitie; vakcíny; výživové doplnky; hygienické výrobky 
na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; ob-
väzový materiál; materiály na plombovanie zubov; dentál-
ne modelovacie vosky; prípravky na ničenie hmyzu; fungi-
cídy, herbicídy. 
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok; 
aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; 
fakturácie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; ob-
chodné alebo podnikateľské informácie; prezentácia výrob-
kov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloob- 
chodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygie-
nickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; veľko- 
 

obchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hy-
gienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; mar-
keting; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tre-
tie osoby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri 
výbere tovarov a služieb; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poraden-
stvo pri riadení podnikov; organizovanie veľtrhov; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne 
poradenstvo; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných 
alebo priemyselných podnikov; odborné obchodné poraden-
stvo; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; služ-
by porovnávania cien; predplatné telekomunikačných slu-
žieb pre tretie osoby; hospodárske (ekonomické) predpove-
de; predvádzanie tovaru; prehľad tlače (výstrižkové služby); 
administratívne služby poskytované pri premiestňovaní pod-
nikov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom 
predajných automatov; prenájom reklamného času v komu-
nikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; pre-
nájom reklamných plôch; prepisovanie správ (kancelárske 
práce); prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava 
inzertných stĺpcov; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklamné agentúry; zásielkové reklamné služby; vydávanie 
reklamných textov; fotokopírovacie služby; poradenstvo pri 
riadení obchodnej činnosti; rozhlasová reklama; rozširovanie 
reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširo-
vanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; subdodávateľské 
služby (obchodné služby); služby predplácania novín a ča-
sopisov pre tretie osoby; spracovanie textov; správa počíta-
čových súborov; sprostredkovateľne práce; zostavovanie šta-
tistík; telemarketingové služby; televízna reklama; tvorba 
reklamných filmov; účtovníctvo; výber zamestnancov po-
mocou psychologických testov; vyhľadávanie informácii  
v počítačových súboroch pre tretie osoby; vyhľadávanie 
sponzorov; reklamné plagátovanie; zostavovanie výpisov  
z účtov; obchodný alebo podnikateľský výskum; zásobova-
cie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zora-
ďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné spro-
stredkovateľské služby; obchodná správa; obchodná admi-
nistratíva; kancelárske práce. 
39 - Balenie tovarov; doručovanie liekov a zdravotníckych 
pomôcok; doručovanie časopisov. 
44 - Alternatívna medicína; aromaterapeutické služby; le-
kárnické služby (príprava predpísaných liekov); farmaceu-
tické poradenstvo; poradenstvo v oblasti stravovania a výži-
vy; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; sanatóriá; lekár-
ske služby; zdravotné strediská; fyzioterapia; telemedicínske 
služby; prenájom zdravotníckeho vybavenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, sivá 
(731) Kristánová Martina, Mgr., MBA, Tichá 4307/39, 917 05 

Trnava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.tr.o., Bratisla-

va, SK; 
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(210) 2462-2021 
(220) 28.9.2021 

 11 (511) 7, 29, 31, 44 
(511) 7 - Poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske elevátory; 

žacie stroje; stroje na zber a lisovanie sena; sádzacie stroje; 
odstredivky na mlieko; stroje na lúpanie obilia; obilné triedi-
če; obracače sena (stroje); zariadenia na čistenie, nakladanie 
a prepravu obilia; obrábacie stroje; obilné mlyny (stroje); ža-
cie hrsťovacie a viazacie stroje; žacie hrsťovacie a mláťacie 
stroje. 
29 - Bravčová masť; konzumný loj; držky; hydina (mäso); 
pečeň; bravčové mäso; jaternice; čerstvé prírodné syry (cot-
tage); kyslomliečne nápoje. 
31 - Živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; soľ pre dobytok; 
otrubová kŕmna zmes pre zvieratá; čerstvá zelenina; príprav-
ky na výkrm zvierat; seno; krmivo pre dobytok; pšenica; zr-
no (krmivo pre zvieratá); semená na siatie; sadenice; pod-
stielky pre zvieratá; kukuričné výlisky pre dobytok; šrot pre 
zvieratá; kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat. 
44 - Chov zvierat; prenájom poľnohospodárskych nástrojov 
a zariadení; letecké alebo pozemné rozptyľovanie hnojív  
a iných poľnohospodárskych chemikálií; starostlivosť o čis-
totu zvierat; ničenie škodcov v poľnohospodárstve, rybnom 
hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; regulovanie výskytu 
škodcov v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, zá-
hradníctve a lesníctve; prenájom poľnohospodárskych zvie-
rat v záhradníctve; pestovanie rastlín. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna, modrá, zelená, biela 
(731) Agrofarma Turiec, s.r.o., A. Mamateya 666/1, 038 43 Kláš-

tor pod Znievom, SK; 
(740) AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o., Martin, SK; 

 
 

(210) 2500-2021 
(220) 30.9.2021 

 11 (511) 40, 44 
(511) 40 - Stínanie, pílenie, kálanie a opracovanie dreva. 

44 - Liečenie stromov; výsadba stromov; presádzanie stro-
mov; prerezávanie stromov; stromové škôlky; výsadba zá-
hradných stromov; poskytovanie informácií o výsadbe zá-
hradných stromov; prenájom zariadení na orezávanie stro-
mov; výsadba rastlín; pestovanie rastlín; rastlinné škôlky; 
pestovanie rastlín v skleníkoch; poradenstvo týkajúce sa pes-
tovania rastlín a starostlivosti o rastliny (záhradnícke služ-
by); starostlivosť o rastliny v kvetináčoch; poskytovanie in-
formácií o rastlinstve (služby v poľnohospodárstve, záhrad-
níctve a lesníctve); poskytovanie informácií na určovanie 
rastlín a kvetov pre záhradnícke účely; prenájom zariadení 
pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo, záhradníctvo  
a lesníctvo; obnova lesných lokalít; lesné škôlky; postreko-
vanie insekticídmi na lesnícke účely; služby v poľnohospo-
dárstve, záhradníctve a lesníctve; poskytovaní informácií  
o službách v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; 
informačné služby o používaní hnojív v lesníctve; informá-
cie o používaní chemikálií v lesníctve; konzultačné a pora-
denské služby v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva  
a lesníctva; poskytovanie informácií o službách v poľno-
hospodárske, v záhradníctve a v lesníctve prostredníctvom 
internetu; čistenie koreňov stromov (služby pri odstraňo-
vaní stromov); prenájom strojov na odstraňovanie stromov. 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, zelená, biela 
(731) PROarbor s. r. o., Budatínska 3230/16, 851 06 Bratislava, 

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

 
 

(210) 2522-2021 
(220) 14.11.2018 

 11 (511) 35, 36 
(511) 35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administra-

tíva; kancelárske práce; reklamné služby v oblasti nehnuteľ-
ností. 
36 - Financovanie nehnuteľností. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(641) 017985312, 14.11.2018 
(731) V4 Holding, a.s., Palárikova 76, 022 01 Čadca, SK; 
(740) V4 LEGAL, s.r.o., Žilina, SK; 

 
 

(210) 2572-2021 
(220) 6.10.2021 
(310) 574825 
(320) 24.9.2021 
(330) CZ 

 11 (511) 1, 5 
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohos-

podárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé ži-
vice, nespracované plasty; zmesi na hasenie požiarov a pre-
venciu proti požiarom; prípravky na kalenie a zváranie ko-
vov; materiály na činenie zvieracích koží a srsti kožiek; le-
pidlá pre priemysel; tmely a ostatné pastové výplňové mate-
riály; kompost, hnoj, umelé hnojivá; biologické prípravky 
pre priemysel a vedu. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny  
a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, po-
traviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; 
náplasti, obväzový materiál; materiály na plombovanie zu-
bov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky 
na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 

(540) Karis 
(550) slovná 
(731) FMC Agro Česká republika spol. s r.o., Na Maninách 876/7, 

170 00 Praha, CZ; 
(740) Svoboda Petr, Mgr., Praha, CZ; 

 
 

(210) 2573-2021 
(220) 6.10.2021 
(310) 574828 
(320) 24.9.2021 
(330) CZ 

 11 (511) 1, 5 
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(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospo-
dárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, 
nespracované plasty; zmesi na hasenie požiarov a prevenciu 
proti požiarom; prípravky na kalenie a zváranie kovov; ma-
teriály na činenie zvieracích koží a srsti kožiek; lepidlá pre 
priemysel; tmely a ostatné pastové výplňové materiály; 
kompost, hnoj, umelé hnojivá; biologické prípravky pre 
priemysel a vedu. 
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hy-
gienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny  
a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, po-
traviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; 
náplasti, obväzový materiál; materiály na plombovanie zu-
bov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky 
na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy. 

(540) Gajus Komplet 
(550) slovná 
(731) FMC Agro Česká republika spol. s r.o., Na Maninách 876/7, 

170 00 Praha, CZ; 
(740) Svoboda Petr, Mgr., Praha, CZ; 

 
 

(210) 2651-2021 
(220) 15.10.2021 

 11 (511) 5, 11, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 32, 35, 39, 40, 41, 42 
(511) 5 - Výživové doplnky; farmaceutické prípravky; lieky pre 

veterinárnu medicínu; bielkovinové výživové doplnky; algi-
náty na farmaceutické použitie; analgetiká; anestetiká; anti-
biotiká; antibakteriálne mydlá; balzamy na lekárske použitie; 
bielkovinové potraviny na lekárske použitie; cukor na lekár-
ske použitie; digestíva na farmaceutické použitie; diétne lát-
ky na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; 
diétne potraviny na lekárske použitie; enzýmy na lekárske 
použitie; liečivé čaje; liečivé rastliny; liekové kapsuly; lieky 
pre humánnu medicínu; mentol na farmaceutické použitie; 
minerálne vody na lekárske použitie; minerálne výživové 
doplnky; mliečny tuk; potraviny pre dojčatá; potravinové 
alebo krmivové prípravky so stopovými prvkami; prípravky 
z aloy pravej na farmaceutické použitie; proteínové výživové 
doplnky pre zvieratá; proteínové výživové doplnky; rastlinné 
výťažky na farmaceutické použitie; tabletky na chudnutie; 
vitamínové prípravky; zverolekárske prípravky; dezodoranty 
na textílie; dezodoranty obuvi; insekticídy; herbicídy; fungi-
cídy; biocídy; rodenticídy; repelenty na odpudzovanie hmy-
zu; protiparazitické obojky pre zvieratá; prípravky na umý-
vanie zvierat (insekticídy); prípravky na ničenie škodcov; 
konope na lekárske použitie. 
11 - Variče; bojlery (nie časti strojov); elektrické bojlery; 
elektrické ohrievače vody; elektrické sporáky; elektrické vy-
hrievacie vlákna; horáky; prietokové ohrievače vody; kachle; 
kachle a pece na drevo; parné kotly, nie časti strojov; domo-
vé kozuby; flambovacie pištole; liehové horáky, kahany; 
plynové tepelné generátory; plynové horáky; plynové bojle-
ry; pece na opätovné ohrievanie; ohrievacie zariadenia na 
plynné palivá; ohrievače vody; ponorné ohrievače; prístroje 
na ohrievanie vzduchu; rošty do pecí; solárne pece; solárne 
ohrievače vody; saunovacie zariadenia; spaľovacie pece; špi-
rály (časti vyhrievacích zariadení); tepelné čerpadlá; tepelné 
akumulátory; výmenníky tepla (nie časti strojov); teplo-
vzdušné zariadenia; vykurovacie kotly; vyhrievacie platne 
(variče); vykurovacie články (vyhrievacie telesá); vykurova-
cie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými pali-
vami; zariadenia na chladenie vody; elektrické ohrievače 
dojčenských fliaš; barbecue grily; automatické zariadenia na 
výrobu kávy; automatické stroje na pečenie chleba do do-
mácnosti; chladiace automaty na nápoje; chladiace vitríny na 
potraviny; domáce elektrické grily; kuchynské digestory; 
chladničky na nápoje do vozidiel; elektrické filtračné alebo 
extrakčné kávovary; elektrické grily; sendvičovače; elektric-
ké hrnce pre domácnosť; elektrické kanvice; elektrické gri- 
 

lovacie platne; elektrické ohrievače jedál; elektrické nádoby 
na pečenie; elektrické parné hrnce; elektrické zariadenia na 
praženie kávy; elektrické prístroje na opekanie panini; elek-
trické prístroje na výrobu jogurtov; elektrické variče ryže; 
elektrické vykurovacie telesá; elektrické woky; hriankovače; 
stolné variče; indukčné variče; elektrické kávové filtre; ko-
merčné rúry na pečenie; konvekčné rúry; kanvice na filtro-
vanie vody; rúry na pečenie; elektrické samovary; ražne; 
pražiace stroje; plynové grily; plynové rúry na pečenie; ply-
nové sporáky; grily s otočnými ražňami; pece na pizzu; pece 
a piecky okrem laboratórnych; ohrievacie a chladiace zaria-
denia na distribúciu teplých a studených nápojov; elektrické 
mrazničky na zmrzlinu; multifunkčné hrnce; mikrovlnné rú-
ry; lávové kamene na grilovanie; kuchynské sporáky; sterili-
zátory mlieka; stolné rúry; stroje na pečenie chleba; stroje na 
prípravu zmrzliny; teplovzdušné fritézy; ohrievače nápojov  
s USB napájaním; výhrevné platne; zariadenia na pečenie 
chleba; zariadenie na otáčanie ražňom; zariadenia na vyku-
rovanie; naparovače odevov; sušičky vzduchu; prístroje na 
sušenie; chladiace boxy; chladiace stroje; chladiarne; chlad-
ničky; mraziace boxy; zariadenia na chladenie nápojov; stro-
je a zariadenia na výrobu ľadu; prenosné chladničky; zapa-
ľovače grilov; zapaľovače plynu pre domácnosť; elektrické 
zapaľovače; bezdotykové sušiče rúk; elektrické aj neelek-
trické ohrievače nôh; elektrické ohrievacie podušky nie na 
lekárske použitie; elektrické posteľné ohrievače; elektrické 
vyhrievacie prikrývky (nie na lekárske použitie); elektrické 
stolné ventilátory; elektricky vyhrievané detské vaky (fusa-
ky); elektricky vyhrievané odevy; elektricky vyhrievané po-
nožky; ohrievače rúk s USB napájaním; ohrievacie nádoby; 
ohrievadlá postelí; vreckové ohrievače; vyhrievacie fľaše 
(termofory); sušiče na vlasy; filtre do klimatizácií; filtre na 
pitnú vodu; prístroje na filtrovanie pitnej vody; zariadenia na 
filtrovanie vzduchu; regulačné a bezpečnostné zariadenia na 
prístroje na vodu; elektrické kozuby; soláriá (prístroje); UV 
(ultrafialové) lampy, nie lekárske; prenosné variče; elektric-
ké vreckové baterky; plynové lampy; kempingové lampy na 
svietenie; prístroje a zariadenia na osvetľovanie, vykurova-
nie, chladenie, prípravu jedál, vetranie, rozvod vody a sani-
tárne zariadenia. 
18 - Cestovné kufre; cestovné tašky; kufre; taštičky nosené 
na opasku (ľadvinky); plecniaky; plážové tašky; plecniaky 
pre horolezcov; šatky na nosenie dojčiat; športové plecniaky; 
športové tašky; športové vaky; turistické plecniaky; viacúče-
lové tašky; plecniaky na pešiu turistiku; zápästné peňaženky; 
aktovky (kožená galantéria); cestovné kolieskové kufre; ces-
tovné obaly na odevy; detské turistické nosiče; kabelky; 
kozmetické kufríky bez kozmetických potrieb; kozmetické 
taštičky (prázdne); kufríky; letecké tašky; látkové nákupné 
tašky; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na hudobné ná-
stroje; obaly alebo puzdrá na kľúče; peňaženky; plstené 
vrecká; príručné vaky a tašky (batožina); puzdrá na vizitky; 
randsels (japonské školské tašky); rúčky na kufre; rukoväte 
na nákupné tašky; sieťovky na nakupovanie; školské tašky 
(aktovky); tašky na športové odevy; uchá (na tašky); vrecká 
na líčidlá, kľúče a iné osobné predmety; dáždniky; kostry 
dáždnikov; obaly na dáždniky; slnečníky; terasové slneční-
ky; tyče na dáždniky; rebrá dáždnikov a slnečníkov; alpinis-
tické palice; turistické palice; vychádzkové palice so sedad-
lom; rukoväte vychádzkových palíc; brodiace palice; koža 
(surovina alebo polotovar); imitácie kože; kožené popruhy; 
kožené ozdoby na nábytok; koženka; moleskin (imitácia ko-
že); popruhy na vedenie detí; surové kože; obojky pre zvie-
ratá chované v domácnosti; ohlávky; opraty; náhubky; oble-
čenie pre zvieratá chované v domácnosti; chlebníky; biče; 
kabátiky pre psov; kabátiky pre mačky; klapky na oči (kon-
ský postroj); koža na postroje; postroje; pokrývky pre zviera-
tá; sedlárske výrobky; uzdy (konský postroj); strmene; vy-
chádzkové palice; kožené ventily, chlopne; lodné kufre; po-
ľovnícke tašky (torby); remienky na korčule; tašky na nose-
nie detí; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené  
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šnúrky; kožené kľúčenky (prívesky); kožušinové pokrývky; 
kožené náramenné pásy; kožené remene (sedlárske výrob-
ky); remienky (časti konského postroja); kožené vrecká na 
balenie. 
20 - Nábytok; lavičky (nábytok); exteriérový nábytok; zá-
hradný nábytok; nekovové stanové tyče; nekovové stanové 
kolíky; matrace; nafukovacie matrace (nie na lekárske úče-
ly); kempingové matrace; nafukovacie matrace na kempova-
nie; kempingový nábytok; podložky na matrace; podložky 
pod nohy; dojčenské prebaľovacie podložky; podložky na 
spanie (podušky alebo matrace); stojany na oblečenie; poste-
le; rámy postelí; posteľové zábrany; posteľné pružiny; pre-
nosné postele; postele pre psov; postele pre mačky; drevené 
kostry postelí; lôžkoviny okrem posteľnej bielizne; lôžka pre 
domáce zvieratá; hydrostatické lôžka, nie na lekárske použi-
tie; vankúše; vankúše na oporu krku; podušky; busty z dreva, 
vosku, sadry alebo plastov; drevené modely zvierat (ozdoby); 
drevené, voskové, sadrové alebo plastové umelecké predme-
ty; dekoratívne zvonkohry; voskové figúrky; sochy z dreva, 
vosku, sadry alebo plastov; nekovové nádoby na skladovanie 
alebo prepravu tovarov; plastové nádoby (obaly); kapsuly 
(nekovové nádoby); drevené veká na priemyselné obalové 
nádoby; drevené uzávery na priemyselné obalové nádoby; 
nekovové fľaškové uzávery; tesniace uzávery okrem kovo-
vých; zátky okrem sklenených, kovových a gumových; pre-
pravky na fľaše; nekovové debny; skrinky na mäso; nekovo-
vé skrinky na potraviny; zámky na batožinu; dekoračné ná-
stenky; drevené alebo plastové pútače; zobrazovacie tabule; 
stojany na časopisy; reklamné nafukovacie predmety; pre-
nosné podložky na spanie; rozkladacie ležadlá; kempingové 
ležadlá; podhlavníky; ležadlá nie na lekárske účely. 
22 - Stany; stanové laná; plátenné striešky ku stanom; stany 
(plátenné striešky) ku karavanom; stany (plátenné striešky)  
k vozidlám; kempingové karimatky; nepremokavé spacie 
vaky do exteriéru (namiesto stanu); vrecia na skladovanie; 
textilné vrecká na balenie; látkové tašky a vrecia na sklado-
vanie (okrem batožiny alebo cestovných tašiek a vriec); lát-
kové darčekové tašky; baliace materiály (výplňové, tlmiace), 
nie gumové, plastové, papierové alebo lepenkové; česaná vl-
na; juta; kokosové vlákna; ľan (surovina); laná; laná na bale-
nie; laná na vlečenie vozidiel; motúzy; maskovacie siete; 
maskovacie plachty; motúzy na balenie; ovčia vlna; plachty 
(lodné); pásy (nekovové) na manipuláciu s nákladmi; popru-
hy (nekovové) na manipuláciu s nákladmi; povrazy na siete; 
siete; rúno; sieťky; slama (čalúnnický materiál); textílie zo 
surových vlákien; textilné vlákna; vlna (surovina alebo polo-
tovar); surová bavlna; vozové plachty; vypchávkové mate-
riály, nie gumové, plastové, papierové alebo lepenkové; vre-
cia na prepravu a uchovávanie sypkých tovarov; zámotky 
priadky morušovej; textilné ochranné striešky, markízy; po-
vrazové rebríky; nepremokavé plachty (nie na vozidlá). 
24 - Spacie vaky; dojčenské spacie vaky; spacie vaky na 
kempovanie; vložky do spacích vakov; bivakovacie vrecia 
(bez konštrukcie); bivakovacie vrecia (poťahy na spacie va-
ky); ochranné siete proti komárom (moskytiéry); sieťovina; 
insekticídmi napustené siete proti komárom; siete na ochra-
nu proti hmyzu; bavlnené plátno; barchet (textílie); čalún-
nické textílie; damask (tkaniny); cestovné deky; deky pre 
zvieratá chované v domácnosti; dojčenské zavinovačky; 
elastické textílie; gáza (textílie); hodvábne textílie; konopné 
tkaniny; ľanové textílie; kúpeľňové textílie (okrem obleče-
nia); netkané textílie; nažehľovacie textílie; obliečky na mat-
race; obliečky na vankúše; obrusy (okrem papierových); mo-
leskin (textílie); páperové prikrývky, periny; piknikové de-
ky; plastové materiály (náhradky textílií); plachty; plsť; ple-
teniny (textílie); posteľná bielizeň; posteľné pokrývky; pri-
krývky; textílie na bielizeň; textílie na obuv; textilné alebo 
plastové stolové vlajky; textilné alebo plastové vlajočky; tex-
tilné alebo plastové zástavy; textilné alebo plastové závesy; 
textílie pre odevný priemysel; textilné materiály; textilné  
podšívky; textilné podšívky do topánok; textilné prestieranie  
 

na stolovanie; textilné uteráky; textilné vreckovky; tkaniny; 
tyl; vlnené textílie; utierky na riad; záclonovina; zamat; zá-
vesy na dvere; posteľné baldachýny. 
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; oblečenie na športovanie 
(okrem golfových rukavíc); obuv na športovanie so zvýše-
nou podošvou; pokrývky hlavy na športovanie (okrem prílb); 
športové tričká, dresy; športové tričká absorbujúce vlhkosť; 
športové nohavice absorbujúce vlhkosť; športové podprsen-
ky absorbujúce vlhkosť; čiapky na športovanie; bundy na 
športovanie; košele na športovanie; ponožky na športovanie; 
cyklistické topánky; cyklistické odevy; cyklistické nohavice; 
cyklistické šortky; cyklistické tričká; cyklistické čiapky; tu-
ristická obuv; obuv na vysokohorskú turistiku; horolezecká 
obuv; bundy; zimné bundy; lyžiarske bundy; bundy v safari 
štýle; mikiny s kapucňou; mikiny; tričká; bežecké tielka  
a tričká; športové tielka; tielka (spodná bielizeň); konfekcia 
(odevy); šaty; šatové sukne; kostýmy, obleky; saká; zvrchní-
ky; kabáty; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); peleríny; 
pončá; sukne; nohavicové sukne; nohavice; šerpy; kravaty; 
košele; košele s krátkym rukávom; oblečenie; vrchné ošatenie; 
gamaše (doplnky obuvi); legíny; legínsy; telocvičné úbory; 
plážové oblečenie; plavky; spodná bielizeň; podprsenky; 
kombiné (spodná bielizeň); spodničky; body (spodná bieli-
zeň); podväzky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); 
pyžamá; dámske nohavičky; detské nohavičky (bielizeň); ži-
vôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany; svetre; pulóvre; 
pleteniny (oblečenie); oblečenie pre bábätká; topánky; vyso-
ká obuv; šnurovacie topánky; obuv na športovanie; gymnas-
tické cvičky; papuče; sandále; dreváky; plážová obuv; plá-
tenná obuv; kovové časti na obuv; pančuchy; pančuškové 
nohavice; ponožky; opasky (časti odevov); opasky na dokla-
dy a peniaze (časti odevov); kožušiny (oblečenie); čelenky 
(oblečenie); čiapky; šilty (pokrývky hlavy); priliehavé čiap-
ky; bejzbalové čiapky so šiltom; chrániče uší proti chladu 
(pokrývky hlavy); klobúky; kožené odevy; odevy z imitácií 
kože; oblečenie pre motoristov; nepremokavé odevy; kom-
binézy (oblečenie); šatky na krk; šály uviazané pod krkom; 
kožušinové štóly; vrecká na odevy; rukavice; rukávniky; ly-
žiarske rukavice; palčiaky; turistické oblečenie; nepremoka-
vé oblečenie; spodná bielizeň pohlcujúca pot; protišmykové 
pomôcky na obuv; pánska spodná bielizeň (slipy); sprchova-
cie čiapky; uniformy; vesty; kapucne (časti odevov); goliere 
(časti odevov); obuv na kúpanie; kúpacie plášte; potné vlož-
ky; šály; šatky. 
30 - Cereálne tyčinky; obilninové chuťovky; raňajkové cere-
álie; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; obilni-
nové energetické tyčinky; aníz (semená); arašidové cukro-
vinky; čaj; čajové nápoje; bezlepkový chlieb; cestá na jedlá; 
chlieb; chuťové prísady; čierne korenie; čokoláda; cukor; cro-
is-santy; créme brulées; čokoládové nápoje; čokoládové ná-
tierky; droždie; cukrovinky; horčica; hotdogy (teplé párky  
v rožku); jarné závitky (ázijské predjedlo); jedlá z rezancov; 
instantná ryža; instantná kukuričná kaša (s vodou alebo s mlie-
kom); kakao; kakaové nápoje; jemné pečivárske výrobky; 
kečup; keksy; káva; kávové náhradky; kávové nápoje; kore-
nie; koreniny; kuchynská soľ; kukuričné placky (tortilly); 
kurkuma (potravina); kuskus; kvások; ľadový čaj; ľad (prí-
rodný alebo umelý); majonézy; marinády; marcipán; med; 
melasa; mätové cukríky; mäsové šťavy; makaróny; múka; 
müsli; ocot; oblátky; nugát; mleté orechy; mliečne čokolá-
dové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne kakaové nápo-
je; ovocné cukrovinky; ovsené vločky; palacinky; orechy  
v čokoláde; pizza; pečivo (rožky); prípravky z obilnín; po-
travinárske príchute okrem esenciálnych olejov; žuvačky; 
zmrzliny; zákusky, koláče; torty; tapioka; sušienky; tacos 
(mexické jedlo); suši; sucháre; špagety; strúhanka; slané pe-
čivo (krekery); sendviče; škrob (potraviny); škorica (koreni-
na); slad (potraviny); ryža; quiches (slaný koláč); pudingy; 
ravioly; rezance; sójová omáčka; soľ na konzervovanie po-
travín; syrové sendviče (cheeseburgers); vanilín (vanilková 
náhradka); včelia kašička; zahusťovacie prípravky na varenie. 
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32 - Nealkoholické nápoje; nápoje pre športovcov; proteíno-
vé nápoje pre športovcov; nápoje pre športovcov s obsahom 
elektrolytov; energetické nápoje; minerálne vody (nápoje); 
vody (nápoje); stolové vody; fľašková pitná voda; sirupy  
a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; prípravky 
na výrobu sýtenej vody; nealkoholické nápoje s čajovou prí-
chuťou; nealkoholické koktaily; nealkoholické aperitívy; 
ochutené vody (nápoje); nealkoholické ovocné nápoje; li-
monády; sóda; sódová voda (sifón); sýtené vody; lítiová vo-
da; 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 mladinka; nealkoholické pivo; 
chmeľové výťažky na výrobu piva; sladina (výluh sladu); 
ďumbierové pivo (zázvorové); kvas (nealkoholický nápoj); 
pivové koktaily; príchute na výrobu nealkoholických nápo-
jov; ovocné nektáre; mixované ovocné alebo zeleninové ná-
poje; mušty; šerbety (nápoje); ovocné džúsy; zeleninové 
džúsy (nápoje); sladový sirup na výrobu nápojov; pivo. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uve-
denými v triedach 5, 11, 18, 20, 22, 24, 25, 30 a 32 tohto 
zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s výživo-
vými doplnkami, s insekticídmi, s prípravkami na ničenie 
škodcov, s varičmi, s kuchynským riadom, s nádobami na 
potraviny, s horolezeckým výstrojom, s vychádzkovými pa-
licami, s batohmi, s kuframi, s galantériou, s matracmi, s ná-
bytkom, so stanovými kolíkmi, so stanmi, s karimatkami,  
s potrebami na stanovanie a kempovanie, s textíliami, s pos-
teľnou bielizňou, s moskytiérami, s odevmi, s obuvou, s tex-
tilnými doplnkami, so športovými potrebami, s potrebami 
pre turistiku a horolezectvo, so zariadeniami a potrebami na 
kemping, s pláštenkami, s pokrývkami hlavy, s cereálnymi 
tyčinkami a s nápojmi; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 11, 18, 20, 22, 24, 
25, 30 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; malo-
obchodné a veľkoobchodné služby s výživovými doplnkami, 
s insekticídmi, s prípravkami na ničenie škodcov, s varičmi, 
s kuchynským riadom, s nádobami na potraviny, s horole-
zeckým vybavením, s vychádzkovými palicami, s batohmi,  
s kuframi, s galantériou, s matracmi, s nábytkom, so stano-
vými kolíkmi, so stanmi, s karimatkami, s potrebami na sta-
novanie a kempovanie, s textíliami, s posteľnou bielizňou,  
s moskytiérami, s odevmi, s obuvou, s textilnými doplnkami, 
so športovými potrebami, s potrebami pre turistiku a horole-
zectvo, so zariadeniami a potrebami pre kemping, s plášten-
kami, s pokrývkami hlavy, s cereálnymi tyčinkami a s ná-
pojmi poskytované prostredníctvom internetu; kancelárie 
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; analýzy nákladov; ob-
chodné odhady; služby porovnávania cien; obchodná správa 
licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné pod-
niky); podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); vzťahy s verejnosťou (public relations); re-
klama; rozširovanie reklamných oznamov; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného ča-
su v komunikačných médiách; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; vydávanie reklamných textov; nábor za-
mestnancov; zásielkové reklamné služby; marketing; ob-
chodný alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podpo-
ru predaja; organizovanie módnych prehliadok na podporu 
predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre malo-
obchod; reklamné plagátovanie; prenájom reklamných plôch; 
prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; tele-
vízna reklama; tvorba reklamných filmov; vyhľadávanie in-
formácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a slu-
žieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo;  
 

správa počítačových súborov; administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; aranžovanie vý-
kladov; prenájom predajných stánkov; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti. 
39 - Služby cestovných kancelárií; cestovné rezervačné služ-
by; cestovné konzultácie; poskytovanie cestovných informá-
cií; rezervácie cestovných lístkov; služby cestovných sprie-
vodcov; poskytovanie informácií o cestovnej trase; vybavo-
vanie cestovných dokladov a víz na cesty do zahraničia; po-
skytovanie turistických cestovných informácií prostredníc-
tvom internetu; plánovanie cestovných trás; organizovanie 
turistickej dopravy; rezervácie zájazdov; organizovanie turis-
tických plavieb; turistické prehliadky (doprava); preprava 
cestujúcich; rezervácie miesteniek na cestovanie; rezervácie 
dopravy; osobná doprava; autobusová doprava; automobilo-
vá preprava; letecká doprava; lodná doprava; lodná trajekto-
vá doprava; sprostredkovanie námornej dopravy; sprostred-
kovanie prenájmu lodí; prenájom dopravných prostriedkov; 
prenájom vzdušných dopravných prostriedkov; informácie  
o doprave; informácie o cestovných poriadkoch; informácie 
o možnostiach prepravy; doručovanie novín, časopisov a ka-
talógov; doručovacie služby (správy alebo tovar); nosenie 
batožín; prenájom garáží; záchranné služby v doprave; do-
prava, preprava; balenie a skladovanie tovarov. 
40 - Šitie; krajčírstvo; poskytovanie informácií v oblasti kraj-
čírstva; 3D tlačiarenské služby; apretovanie textílií; bielenie 
tkanín; fotosadzba; fototlač; farbenie obuvi; farbenie textílií; 
farbenie tkanín; farbenie kože; knihárstvo; laminovanie; of-
setová tlač; odlievanie kovov; pílenie; pokovovanie; opraco-
vávanie dreva; osviežovanie vzduchu; rámovanie obrazov; 
recyklácia odpadu; sedlárska výroba; tlač, tlačenie; tlačenie 
vzorov; súkanie; úprava textílií; vodovzdorná úprava textilu; 
pečenie chleba na objednávku; vyšívanie; zostavovanie tova-
rov na objednávku (pre tretie osoby); prenájom generátorov; 
prenájom klimatizačných zariadení; prenájom pletacích stro-
jov; prenájom vykurovacích zariadení; obrusovanie. 
41 - Koučovanie (školenie); školenia; vzdelávanie; vzdelá-
vacie služby pre dospelých v oblasti financií; vyučovanie; 
individuálne vyučovanie; školské služby (vzdelávanie); od-
borné preškoľovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích 
fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie 
kolokvií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie sympózií; vydávanie kníh; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); korešpondenčné vzde-
lávacie kurzy; písanie textov (okrem reklamných); zalamo-
vanie textov (nie na reklamné účely); praktický výcvik (ukáž-
ky); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúša-
vanie (pedagogická činnosť); poradenstvo pri voľbe povola-
nia (v oblasti výchovy a vzdelávania); prekladateľské služ-
by; tlmočnícke služby; požičiavanie audionahrávok; požičia-
vanie audioprístrojov; organizovanie predstavení (manažér-
ske služby); telesná výchova; zábava; športová a kultúrna 
činnosť; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží. 
42 - Návrhárske služby; módne návrhárstvo; návrh počítačo-
vých systémov; technické navrhovanie; navrhovanie mód-
nych doplnkov; tvorba softvéru; počítačové programovanie; 
inštalácie počítačového softvéru; aktualizovanie počítačové-
ho softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba po-
čítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; obno-
vovanie počítačových databáz; zhotovovanie kópií počítačo-
vých programov; uchovávanie elektronických údajov; pre-
vod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektro-
nické médiá; prevod (konverzia) počítačových programov 
alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačo-
vých programov; ochrana počítačov proti počítačovým víru- 
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som; zálohovanie údajov mimo pracoviska; poskytovanie 
počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud 
computing); poskytovanie softvéru prostredníctvom interne-
tu (SaaS); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; 
poradenstvo v oblasti informačných technológií; poraden-
stvo v oblasti počítačových technológií; externé poskytova-
nie služieb v oblasti informačných technológií; požičiavanie 
počítačov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačo-
vého hardvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre 
tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webo-
vých stránkach); prenájom webových serverov; prenájom 
počítačových serverov (serverhosting); poskytovanie inter-
netových vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skeno-
vanie); poskytovanie informácií o počítačových technoló-
giách a programovaní prostredníctvom webových stránok; 
poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Králik Juraj, Ulica Alexandra Alagovicha 3009/13, 924 01 

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

 
 

(210) 2740-2021 
(220) 27.10.2021 

 11 (511) 20, 35, 42 
(511) 20 - Kúpeľňové zrkadlá; príslušenstvo do kúpeľní (časti ná-

bytku); kúpeľňové skrinky; kúpeľňové stoličky; plastový 
nábytok do kúpeľní; skrinky pod umývadlo; stojany na ute-
ráky (nábytok); bambusové vankúše; vankúšiky (doplnky  
k nábytkovým pohovkám); detské podhlavníky; detské po-
stieľky; kolísky; košíkové postieľky pre bábätká; latexové 
vankúše; nafukovacie vankúše (nie na lekárske účely); pod-
hlavníky; podložky na spanie (karimatky); podušky; vankú-
šiky na sedačky; postele; prenosné kolísky; stojany na foto-
grafie (rámiky); držiaky na obrazy bez rámu; drevené lišty 
na obrazové rámy; drevené rámiky na fotografie; kovové 
rámiky na fotografie; kovové vystavovacie stojany (náby-
tok); rámiky na obrazy a fotografie; rámy na vyšívanie; rámy 
na výstavné panely; vyrezávané rámy na obrazy; nástenné 
zrkadlá; osobné kompaktné zrkadlá; otáčavé stojacie zrkad-
lá; ozdobné zrkadlá; rámy na zrkadlá; zrkadlá na líčenie pre 
domácnosť; zrkadlá s elektrickým osvetlením; zrkadlá s po-
tlačou; zrkadlá na líčenie do kabeliek; časti pre záclonové 
zostavy (okrem textilných slučiek na vešanie záclon a lemo-
vacích pások na záclony); dekoračné korálkové závesy; plas-
tové háčiky na záclony; interiérové plastové rolety (PVC); 
interiérové plastové žalúzie (PVC); podporné záclonové ty-
če; časti pre zostavy okenných textilných závesov (okrem 
textilných slučiek na vešanie závesov a lemovacích pások na 
závesy); interiérové textilné rolety; interiérové žalúzie; inte-
riérové rolety; záclonové tyče; nekovové háčiky na odevy;  
 

 
 
 

 parfumované vešiaky na šaty; vešiaky na odevy; stojany na 
oblečenie; stojany na klobúky; čajové stolíky; skrinky na 
detskú výbavičku (z dreva alebo plastu); nekovové debny; ne-
kovové debny na hračky; nekovové truhlice; barové stoličky. 
35 - Maloobchodné služby s nábytkom; maloobchodné služ-
by s kuchynským riadom; maloobchodné služby s kuchyn-
skými nožmi; maloobchodné služby s módnymi odevnými 
doplnkami; maloobchodné služby s vonnými prípravkami; 
maloobchodné služby so záhradníckymi potrebami; maloob-
chodné služby s kobercami; maloobchodné služby s byto-
vými textíliami; maloobchodné služby s kvetmi; veľkoob-
chodné služby s kuchynskými potrebami; veľkoobchodné 
služby s materiálmi pre výtvarníkov; veľkoobchodný služby 
so svietidlami; veľkoobchodné služby s umeleckými dielami. 
42 - Architektonické dizajnérstvo interiérových dekorácií; 
navrhovanie obchodných interiérov; navrhovanie vzhľadu 
skla a sklenených (priemyselné dizajnérstvo); dizajnérstvo 
umeleckých diel; aranžovanie výkladov; grafické dizajnér-
stvo; poradenstvo v oblasti navrhovania interiérov; poraden-
stvo v oblasti navrhovania interiérov obchodov; technické 
kreslenie návrhov obalov; technické kreslenie nádob; tech-
nické kreslenie stolového riadu a náčinia; návrh a vývoj no-
vých výrobkov (pre zákazníkov); návrh dispozičného rieše-
nia kancelárskeho nábytku; navrhovanie dekoračných tkanín 
(priemyselné dizajnérstvo); architektonické služby; návrhár-
ske služby v oblasti obytných nehnuteľností; návrhárske 
služby v oblasti stavebníctva; navrhovanie technologických 
postupov na výrobu hračkárskych modelov (inžinierska čin-
nosť); navrhovanie technologických postupov na výrobu 
modelov pre účely vystavovania (inžinierska činnosť); štúdie 
technických projektov pre barové prevádzky; štúdie technic-
kých projektov pre prázdne priestory; architektonické dizaj-
nérstvo interiérových dekorácií pre priestory maloobchod-
ných prevádzok; navrhovanie interiéru budov; navrhovanie 
interiérov; navrhovanie kamenných pomníkov (priemyselné 
dizajnérstvo); navrhovanie kancelárskeho nábytku (priemy-
selné dizajnérstvo); navrhovanie modelov (priemyselné di-
zajnérstvo); navrhovanie nábytku (priemyselné dizajnér-
stvo); navrhovanie osvetľovacích systémov; architektonické 
dizajnérstvo ozdobných konštrukcií; architektonické dizaj-
nérstvo dekorácií; navrhovanie nábytkových skríň (priemy-
selné dizajnérstvo); navrhovanie sôch (umelecké dizajnér-
stvo); navrhovanie vzorov (priemyselné dizajnérstvo); navr-
hovanie technologických postupov (inžinierska činnosť); 
navrhovanie záclon (priemyselné dizajnérstvo); štúdie tech-
nických projektov pre kancelárske priestory; štúdie technic-
kých projektov pre kuchyne; štúdie technických projektov 
pre maloobchodné priestory; poradenstvo v oblasti priemy-
selného dizajnu; poskytovanie informácií o službách mód-
neho návrhárstva; poskytovanie informácií v oblasti navrho-
vania výrobkov; poskytovanie informácií v oblasti vývoja 
výrobkov; priemyselný dizajn (umelecký); príprava dizajno-
vých parametrov na vizuálne zobrazovanie (inžinierska čin-
nosť); príprava správ vzťahujúcich sa k umeleckému dizajnu; 
príprava správ z oblasti dizajnu; navrhovanie exteriérov; di-
zajnérstvo v oblasti grafického vzhľadu obchodných zna-
čiek; umelecký dizajn; vývoj a výskum v oblasti dizajnu. 

(540) Blue Moon 
(550) slovná 
(731) Molto Bello Due s. r. o., Záporožská 7, 851 01 Bratislava, 

SK; 
(740) Žižka Petr, Mgr., LL.M., Plzeň, CZ; 
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(210) 2741-2021 
(220) 26.10.2021 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo. 
(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna, zlatá 
(731) C&D TRADE, s.r.o., Piaristická 1, 949 01 Nitra, SK; 

 
 

(210) 2745-2021 
(220) 27.10.2021 

 11 (511) 6, 19, 37 
(511) 6 - Kovové strechy; kovové strechy so zabudovanými solár-

nymi článkami; kovové strešné krytiny. 
19 - Bitúmenové pokrývacie vrstvy na strechy; strechy (ne-
kovové); strechy s fotovoltickými článkami (nekovové); 
bridlica (strešná krytina); strešné krokvy; strešné šindle; ne-
kovové strešné odkvapové žľaby; strešné uholníky (nekovo-
vé); strešné krytiny (nekovové); bridlica; dechtová lepenka 
(stavebníctvo); stavebné drevo; lepenka pre stavebníctvo; 
komínové pláště; komíny (nekovové); stavebné sklo; ozdob-
né lišty (nekovové); rímsy (nekovové); okná (nekovové); 
nekovové striešky (stavebníctvo); okenice (nekovové); zá-
rubne (nekovové); komínové rúry (nekovové). 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); izolovanie proti vlh-
kosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; stavebné informá-
cie; stavebné poradenstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela 
(731) SCB - Strešné centrum Bytča s.r.o., Stred 48/13, 017 01 

Považská Bystrica, SK; 
(740) Žižka Petr, Mgr., LL.M., Plzeň, CZ; 

 
 

(210) 2749-2021 
(220) 27.10.2021 

 11 (511) 5, 32, 35, 39, 41 
(511) 5 - Výživové doplnky; minerálne výživové doplnky; potra-

viny pre dojčatá. 
32 - Vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; mi-
nerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vody; nealko-
holické nápoje. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s nealkoho-
lickými nápojmi, minerálnymi vodami, stolovými vodami 
a sýtenými vodami; online maloobchodné a veľkoobchod-
né služby s nealkoholickými nápojmi; minerálnymi voda-
mi, stolovými vodami a sýtenými vodami; online podpora 
predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom internetu; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných výstav; písanie 
reklamných textov; poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom;  
 

online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marke-
ting; prenájom predajných stánkov; optimalizácia obcho-
dovania na webových stránkach; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok. 
39 - Plnenie fliaš; balenie tovarov; skladovanie tovarov; 
doručovanie tovarov. 
41 - Edukačná činnosť; vzdelávanie; školenia; organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie  
a vedenie konferencií, kongresov a sympózií; online vydá-
vanie elektronických kníh a časopisov; odborné preškoľo-
vanie; organizovanie kultúrnych podujatí. 

(540) ROYAL IONIZED WATER 
(550) slovná 
(731) Royal Water s.r.o., Palatínova ul. 2732/61, 945 01 Komár-

no, SK; 
(740) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2750-2021 
(220) 27.10.2021 

 11 (511) 5, 32, 35, 39, 41 
(511) 5 - Výživové doplnky; minerálne výživové doplnky; potra-

viny pre dojčatá. 
32 - Vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; mi-
nerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vody; nealko-
holické nápoje. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s nealkoho-
lickými nápojmi, minerálnymi vodami, stolovými vodami 
a sýtenými vodami; online maloobchodné a veľkoobchod-
né služby s nealkoholickými nápojmi; minerálnymi voda-
mi, stolovými vodami a sýtenými vodami; online podpora 
predaja (pre tretie osoby) prostredníctvom internetu; orga-
nizovanie obchodných alebo reklamných výstav; písanie 
reklamných textov; poradenské služby pri riadení obchod-
nej činnosti; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývo-
zom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
marketing; prenájom predajných stánkov; optimalizácia 
obchodovania na webových stránkach; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových stránok. 
39 - Plnenie fliaš; balenie tovarov; skladovanie tovarov; 
doručovanie tovarov. 
41 - Edukačná činnosť; vzdelávanie; školenia; organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie  
a vedenie konferencií, kongresov a sympózií; online vydá-
vanie elektronických kníh a časopisov; odborné preškoľo-
vanie; organizovanie kultúrnych podujatí. 

(540) ROYAL WATER 
(550) slovná 
(731) Royal Water s.r.o., Palatínova 2732/61, 945 01 Komárno, SK; 
(740) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2777-2021 
(220) 2.11.2021 

 11 (511) 20, 21, 29, 30, 31, 41, 43 
(511) 20 - Stolárske umelecké výrobky. 

21 - Hrnčiarske výrobky; maľované sklené výrobky; výrob-
ky zo skla, porcelánu a keramiky. 
29 - Mäso; mlieko; syry; divina; mliečne výrobky; šunka; 
slanina; marmelády; vajcia; klobásy, salámy, párky; hydina 
(mäso); tvaroh; spracovaná zelenina; spracované ovocie. 
30 - Chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; med; cestoviny. 
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky; úžitkové 
domáce zvieratá; čerstvé ovocie; rastliny; sadenice; živá hy-
dina. 
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizova-
nie živých vystúpení; poskytovanie informácií o možnos-
tiach rekreácie; fotografické reportáže; turistické prehliadky 
so sprievodcom; regionálne kultúrne, vzdelávacie alebo zá- 
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bavné služby; poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení to-
varov na kultúrne alebo zábavné účely; organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží. 
43 - Turistické ubytovne; penzióny; informácie a poraden-
stvo pri príprave jedál; reštauračné (stravovacie) služby; 
prenájom prechodného ubytovania. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) MAS RUDOHORIE, o.z., Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyš-

ný Medzev, SK; 
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK; 

 
 

(210) 2786-2021 
(220) 2.11.2021 

 11 (511) 29, 30, 35, 39, 43 
(511) 29 - Zeleninové šaláty. 

30 - Hamburgery (mäsové žemle). 
35 - Obchodné poradenstvo týkajúce sa franchisingu reštau-
rácií; administratívna správa reštaurácií; odborné obchodné 
riadenie reštaurácií; obchodná správa licencií výrobkov  
a služieb pre tretie osoby; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok. 
39 - Rozvoz jedál reštauráciami. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); samoobslužné reštaurácie; bary (služby); reštau-
račné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Bar-Bar Slovakia s. r. o., G. Bethlena 4350/8, 940 02 Nové 

Zámky, SK; 
(740) Boldiz Law Firm s.r.o., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 2789-2021 
(220) 2.11.2021 

 11 (511) 29, 30, 35, 39, 43 
(511) 29 - Zeleninové šaláty. 

30 - Hamburgery (mäsové žemle). 
35 - Obchodné poradenstvo týkajúce sa franchisingu reštau-
rácií; administratívna správa reštaurácií; odborné obchodné 
riadenie reštaurácií; obchodná správa licencií výrobkov a slu-
žieb pre tretie osoby; administratívne spracovanie obchod-
ných objednávok. 
39 - Rozvoz jedál reštauráciami. 
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); samoobslužné reštaurácie; bary (služby); reštau-
račné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary). 

(540) BARBAR 
(550) slovná 
(731) Bar-Bar Slovakia s. r. o., G. Bethlena 4350/8, 940 02 Nové 

Zámky, SK; 
(740) Boldiz Law Firm s.r.o., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 2809-2021 
(220) 3.11.2021 

 11 (511) 9, 16, 35, 39, 41, 42, 45 
(511) 9 - Zvukové rozhrania; platformy počítačového softvéru, na-

hrané alebo na stiahnutie; audiovizuálne vyučovacie prístro-
je; nosiče zvukových nahrávok; zariadenia na spracovanie 
údajov; nahraté počítačové programy; zariadenia na prenos 
zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie 
zariadenia, prehrávače; elektronické publikácie (sťahovateľ-
né); sťahovateľné počítačové programy; sťahovateľné hu-
dobné súbory; sťahovateľné zvukové súbory; prenosné mul-
timediálne prehrávače; čítačky elektronických kníh; počíta-
čový hardvér; elektronické partitúry (sťahovateľné); audio-
vizuálne kompaktné disky; prehrávače kompaktných diskov; 
periférne zariadenia počítačov; počítačové rozhrania; note-
booky (prenosné počítače); inteligentné okuliare; inteligent-
né hodinky; počítače na nosenie na tele alebo na odeve. 
16 - Knihy; časopisy (periodiká); brožované knihy; brožúry; 
obrazy; kalendáre; baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; 
plastové bublinové fólie (na balenie); papierové alebo lepen-
kové etikety; fotografie (tlačoviny); papierové filtračné ma-
teriály; lepenkové alebo papierové škatule; papierové alebo 
lepenkové prepravné obaly na fľaše; lepiace pásky na kance-
lárske použitie alebo pre domácnosť; obálky (papiernický 
tovar); obaly (papiernický tovar); papiernický tovar; plagáty; 
prospekty; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samo-
lepky (papiernický tovar); reklamné tabule z papiera, kartó-
nu alebo lepenky; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; 
tlačené reklamné materiály; periodiká; lístky; tlačoviny; 
oznámenia (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové 
pútače; papierové alebo lepenkové etikety; letáky; tlačené 
poukážky; obaly na knihy. 
35 - Vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných  
a náborových textov a zvukovo-obrazových záznamov a pe-
riodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; 
zásielkové reklamné služby; reklama; televízna reklama; on-
line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; 
správa počítačových súborov; spracovanie textov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počí-
tačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počíta-
čových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch pre tretie osoby; subdodávateľské služby (obchod-
né služby); optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových 
stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; sprostred-
kovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie ba-
lenia; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v trie-
dach 35, 39, 41 a 42 tohto zoznamu; maloobchodné a veľko-
obchodné služby s knihami, CD a DVD nosičmi, nosičmi 
optického záznamu, nosičmi elektronických záznamov, au-
diopáskami, filmami, hudobnými nosičmi, mp3 záznamami, 
videozáznamami a hudobnými záznamami, elektronickými 
knihami, hračkami, spoločenskými hrami, detskými hrami, 
hlavolamami, počítačovými hrami, počítačovými progra-
mami, oblečením, reklamnými predmetmi, kalendármi, pla-
gátmi, audioprehrávačmi, videoprehrávačmi, mp3 prehrá-
vačmi, aj prostredníctvom internetu. 
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; sprostredkovanie pre-
pravy; skladovanie; prenájom skladov; balenie tovaru; do-
voz, doprava; balenie a doručovanie darčekových a umelec-
kých predmetov; distribúcia umeleckých predmetov; doru-
čovacie služby; doručovanie tovarov; informácie o balení  
a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov; kuriérske 
služby. 
41 - Požičiavanie audioprístrojov; online vydávanie elektro-
nických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); vydávanie textov (okrem reklamných); 
požičiavanie zvukových nahrávok; požičovne elektronic-
kých kníh (elektronické knižnice); vydávanie kníh; nahráva-
cie štúdiá (služby); organizovanie a vedenie seminárov; on-
line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti  
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kopírovania); prekladateľské služby; hudobná tvorba; online 
poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopí-
rovania). 
42 - Grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov 
(priemyselné dizajnérstvo); navrhovanie obalov, obalové di-
zajnérstvo; navrhovanie grafickej úpravy reklamných mate-
riálov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového 
hardvéru a softvéru; priemyselné dizajnérstvo; štúdie tech-
nických projektov; výskum a vývoj nových výrobkov (pre 
zákazníkov); požičiavanie počítačov; opravy počítačových 
programov; počítačové programovanie; poradenské služby  
v oblasti počítačového softvéru; požičiavanie počítačového 
softvéru; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počí-
tačového softvéru; údržba počítačového softvéru; hosťova-
nie na počítačových stránkach (webových stránkach); prená-
jom počítačových serverov (serverhosting); prevod (konver-
zia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); in-
štalácia počítačových programov; analýzy počítačových sys-
témov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počíta-
čových databáz; zhotovovanie kópií počítačových progra-
mov; technologický prieskum v oblasti využitia počítačov; 
tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); 
tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových 
stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); 
poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo 
pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru pro-
stredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti infor-
mačných technológií; poskytovanie počítačových technoló-
gií prostredníctvom internetu (cloud computing); poraden-
stvo v oblasti telekomunikačných technológií; poradenstvo  
v oblasti počítačovej bezpečnosti; poradenstvo v oblasti 
ochrany údajov. 
45 - Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spra-
vovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva du-
ševného vlastníctva. 

(540) Audiolibrix 
(550) slovná 
(731) Audiolibrix Ltd., 2 Hope Cottage Reading Road, Woodco-

te, RG80QY Reading, GB; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2811-2021 
(220) 3.11.2021 

 11 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-

formácií; organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; účtovníctvo; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum 
trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vy-
dávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora pre-
daja pre tretie osoby; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; vyjednávanie a uzatváranie obchodných trans-
akcií pre tretie osoby; písanie textov scenárov na reklamné 
účely. 
36 - Organizovanie zbierok; organizovanie peňažných zbie-
rok; organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fon-
dov; finančné sponzorstvo; poskytovanie vzdelávacích šti-
pendií. 
41 - Organizovanie športových a kultúrno-spoločenských 
podujatí; organizovanie športových súťaží; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; organizovanie a vedenie vzdeláva-
cích fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie kongre-
sov; organizovanie a vedenie konferencií; školenia; vzdelá-
vanie; audiovizuálne prezentačné služby na vzdelávacie úče-
ly; vydávanie kníh; vydávanie brožúr (okrem reklamných), 
vydávanie pohľadníc; kultúrna činnosť. 
 

(540) dropček 
(550) slovná 
(731) S&D Pharma SK s.r.o., Farebná 32, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) Hörmann & Partners s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2814-2021 
(220) 3.11.2021 

 11 (511) 35, 36, 41 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-

formácií; organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; účtovníctvo; rozširovanie reklamných materiálov zá-
kazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prieskum 
trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prie-
skum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vy-
dávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organi-
zovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora pre-
daja pre tretie osoby; online reklama na počítačovej komuni-
kačnej sieti; vyjednávanie a uzatváranie obchodných trans-
akcií pre tretie osoby; písanie textov scenárov na reklamné 
účely. 
36 - Organizovanie zbierok; organizovanie peňažných zbie-
rok; organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fon-
dov; finančné sponzorstvo; poskytovanie vzdelávacích šti-
pendií. 
41 - Organizovanie športových a kultúrno-spoločenských 
podujatí; organizovanie športových súťaží; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; organizovanie a vedenie vzdeláva-
cích fór s osobnou účasťou; organizovanie a vedenie kongre-
sov; organizovanie a vedenie konferencií; školenia; vzdelá-
vanie; audiovizuálne prezentačné služby na vzdelávacie úče-
ly; vydávanie kníh; vydávanie brožúr (okrem reklamných), 
vydávanie pohľadníc; kultúrna činnosť. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) S&D Pharma SK s.r.o., Farebná 32, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2824-2021 
(220) 5.11.2021 

 11 (511) 33, 39 
(511) 33 - Víno. 

39 - Balenie tovarov; plnenie fliaš. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) 29.1.2 zlatá, 29.1.6 biela 
(731) VIMPA, spol. s r.o., Veľké Lovce 231, 941 42 Veľké Lov-

ce, SK; 
(740) Hláčik Tomáš, JUDr., Brusno, SK; 
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(210) 2830-2021 
(220) 5.11.2021 

 11 (511) 29, 30, 31, 32, 35, 43 
(511) 29 - Divina; ryby (neživé); hydina (mäso); mäso; mäsové 

výťažky; džemy; ovocné rôsoly; vajcia; mlieko; mliečne 
výrobky; potravinárske oleje a tuky; aloa pravá (potravi-
ny); arašidové maslo; spracované arašidy; vaječný bielok; 
bravčová masť; bravčové mäso; brusnicový kompót; výva-
ry (bujóny); prípravky na vývary (bujóny); konzervovaná 
cibuľa; datle; držky; dusené ovocie; konzervovaná fazuľa; 
morské raky (neživé); konzervované hľuzovky; holotúrie 
(morské živočíchy) (neživé); sušené hrozienka; hummus 
(cícerová kaša); huspenina; jablkový kompótjogurt; kaviár; 
kefír (mliečny nápoj); kimchi (jedlo z kvasenej zeleniny); 
klobásy, salámy, párky; sušený kokos; kokosové maslo; 
kokosový tuk; kompóty; koncentrované vývary; konden-
zované sladené mlieko; konzervy s ovocím; konzervy s ry-
bami; konzervy so zeleninou; krokety; potravinársky kuku-
ričný olej; kyslá kapusta; kyslé mlieko; lúpané semená; lú-
pané slnečnicové semená; mäkkýše (neživé); margarín; 
maslo; mäsové konzervy; mliečne koktaily; mliečne nápoje 
(s vysokým obsahom mlieka); mlieko obohatené bielkovi-
nami; mrazené ovocie; nakladaná zelenina; nakladané 
uhorky; nízkotučné zemiakové lupienky; konzervované 
olivy; ovocie naložené v alkohole; ovocná dreň; ovocné ša-
láty; ovocné šupky; papriková nátierka (konzervované ko-
reniny); paradajkový pretlak; pečeňová paštéta; plátky su-
šeného ovocia; polievky; potraviny z rýb; prostokvaša 
(ruské kyslé mlieko); rybacia pena; rybie ikry (potraviny); 
ryby v slanom náleve; sardely (neživé); potravinársky se-
zamový olej; šľahačka; slanina; kyslá smotana; smotana do 
kávy; smotanový syr; sójové mlieko (náhradka mlieka); 
spracované mandle; spracované škrupinové ovocie; srvátka; 
šunka; sušené vajcia; syry; tahini (nátierka zo sezamových 
jadier); tofu; tukové nátierky na chlieb; tuniaky (neživé); 
údeniny; vtáčie mlieko (nealkoholické); zázvorový džem; 
želatína; konzervovaná krájaná zelenina; konzervovaná na-
kladaná zelenina; konzervovaná zelenina; sušená zelenina; 
mrazom sušená zelenina; zeleninová pena; prípravky na ze-
leninové polievky; zemiakové lupienky; zemiakové vločky; 
žĺtok; sójový jogurt; sójové mlieko v prášku; sójové chuťov-
ky; sójové lupienky; sójové fašírky; sušené sójové bôby; 
sójové tyčinky (chuťovky); hotové jedlo pozostávajúce pre-
važne zo sójovej pasty a tofu (doenjang-jjigae); spracované 
orechy; tofu tyčinky; sójový tvaroh (tofu); chuťovky z tofu; 
fašírky z tofu; arašidové mlieko; mandľové mlieko; ovsené 
mlieko; paradajková šťava na prípravu jedál. 
30 - Sójová omáčka; chuťovky vyrobené zo sójovej múky; 
sójová múka; pasta zo sójových bôbov (chuťové prísady); 
ochutená sójová omáčka (cuju); aníz (semená); arašidové 
cukrovinky; aromatické prípravky do potravín; badián; cestá 
na jedlá; cestoviny; celozrnné cestoviny; cigória a cigóriové 
zmesi používané ako náhrada kávy; cukor; invertný cukor; 
hnedý cukor; cukríky; cukrovinky; čaj; čokoláda; čokolá-
dové nápoje; droždie; droždie do cesta; horčica; horčicová 
múčka; chlieb; chuťové prísady; lúpaný jačmeň; mletý jač-
meň; jemné pečivo (cukrovinky); kakao; kakaové nápoje; 
kapary; karamelky (cukríky); karí (korenie); káva; kávové 
nápoje; kávové príchute; kávové náhradky; kečup; klinčeky 
(korenie); plnené koláče; korenie; koreniny; kuskus (krupi-
ca); ovsená krupica; pšeničná krupica; kuchynská soľ; mletá 
kukurica; pražená kukurica; kukuričná múka; kukuričné 
vločky; kurkuma (potravina); majonézy; makaróny; maltóza; 
mandľové cukrovinky; marcipán; marináda (chuťové prísa-
dy); med; melasa; melasový sirup; mentolové cukríky; 
mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mlieč-
ne kávové nápoje; müsli; müsli tyčinky; nekysnutý chlieb; 
niťovky (cestoviny); nové korenie; oblátky; ocot; mletý 
ovos; ovsená múka; ovsené vločky; palacinky; paradajková  
 
 

omáčka; pečivo (pekárske výrobky); pečivo (rožky); perní-
ky, medovníky; čerstvé pečené pirohy; pivný ocot; pizza; 
pohánková múka; pralinky; prášok do pečiva; prísady do 
zmrzlín (spojivá); pšeničná múka; pudingy; kukuričné pu-
kance; ražná múka; rezance; ryža; ryžová múka; ságo; sen-
dviče; prírodné sladidlá; soľ na konzervovanie potravín; su-
cháre; sušienky, keksy; šafran (korenie); zálievky na šaláty; 
šerbety (zmrzlinové nápoje); škorica (korenina); stužovače 
šľahačky; špagety; tapioka; tapioková múka; torty; zákusky, 
koláče; sladké žemle; žuvačky. 
31 - Čerstvé arašidy; borievky (plody); borovicové šišky; 
čerstvé záhradné bylinky; čerstvá cibuľa; čerstvé citróny; cit-
rusové ovocie; cukrová trstina; čakanka; čakankové hľuzy; 
chmeľ; chmeľové šišky; čerstvé egreše; čerstvá fazuľa; čer-
stvé gaštany; čerstvý hrach; čerstvé hrozno; jačmeň; kon-
zumné korene; kokosové orechy; kolové orechy; mandle 
(ovocie); matoliny (výlisky ovocia); mláto; čerstvé olivy; 
nespracované orechy; otruby; čerstvé ovocie; ovos; paprika 
(rastlina); peľ (surovina); pomaranče; čerstvý pór; pšenica; 
raž; rebarbora; surová červená repa; nespracovaný konzum-
ný sezam; čerstvé sójové bôby; čerstvé šampiňóny; čerstvá 
šošovica; vinič (rastlina); čerstvá zelenina; čerstvé zemiaky; 
zrno (obilie); žihľava. 
32 - Sójové nápoje, nie náhradky mlieka; citronády; hrozno-
vý mušt (nekvasený); nealkoholické koktaily; minerálne vo-
dy (nápoje); mušty; izotonické nápoje; nealkoholické nápoje; 
nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; srvátkové nápo-
je; orgeada (nealkoholický nápoj); organické ovocné džúsy; 
nealkoholické šumivé nápoje z ovocných džúsov; nealkoho-
lické nápoje s obsahom ovocných džúsov; nealkoholické 
ovocné výťažky; príchute na výrobu nealkoholických nápo-
jov; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; sýtené vody; 
sódová voda (sifón); lítiová voda; ďumbierové pivo (zázvo-
rové); nealkoholické nápoje so šťavou zo zelenej zeleniny. 
35 - Maloobchodné služby s pekárskymi výrobkami; malo-
obchodné služby s potravinami; obchodný manažment a po-
radenstvo ohľadom organizácie podnikov; aranžovanie vý-
kladov; obchodný manažment; dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby; reklama; organizovanie obchodných 
alebo reklamných podujatí; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo re-
klamných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných ozna-
mov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiá-
lov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktu-
alizovanie reklamných materiálov; obchodný alebo podni-
kateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; re-
klamné agentúry; prenájom reklamných plôch; podpora 
predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; marketing; 
pomoc v oblasti podnikania; obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie; inzertné služby; poskytovanie obchodných 
informácií; zásielkové reklamné služby. 
43 - Stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápo-
jov na objednávku (ketering); firemná pohostinnosť (po-
skytovanie jedál a nápojov); konzultačné služby v oblasti 
prípravy jedál; podávanie jedál a nápojov pre hostí v reš-
tauráciách; poskytovanie jedál pre osoby v núdzi (charita-
tívne služby); príprava a poskytovanie jedál a nápojov na 
okamžitú konzumáciu; príprava jedál pre druhých na základe 
využitia outsourcingu; reštauračné (stravovacie) služby; sa-
moobslužné reštaurácie; služby reštaurácií s možnosťou od-
nesenia si jedla; príprava jedál a nápojov; poskytovanie jedál 
a nápojov v reštauráciách a baroch; poradenské služby týka-
júce sa prípravy potravín; poradenstvo v oblasti varenia; la-
hôdkarstva (reštaurácie); závodné jedálne; informácie o reš-
tauráciách (služby). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, 

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

 
 

(210) 2831-2021 
(220) 5.11.2021 

 11 (511) 16, 28 
(511) 16 - Knihy; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístro-

jov a zariadení. 
28 - Hry, hračky; vzdelávacie hračky. 

(540) FUNRELLO 
(550) slovná 
(731) Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o., Mallého 60, 909 01 

Skalica, SK; 
(740) Magdaléna Bachratá, Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2833-2021 
(220) 5.11.2021 

 11 (511) 29, 30, 35 
(511) 29 - Hovädzie mäso; mäsové výťažky; konzervované mä-

so; mäsové konzervy; mrazom sušené mäso; pokrmové tu-
ky; vývary (bujóny); prípravky na vývary (bujóny); údeniny; 
koncentrované vývary; polievky; huspenina; šunka; pečeňo-
vá paštéta; klobásy, salámy, párky; držky; pečeň; bulgogi 
(kórejské jedlo z hovädzieho mäsa); párky na prípravu 
hotdogov; párky v kukuričnom cestíčku (corn dogs). 
30 - Príchute do potravín (okrem éterických esencií a esen-
ciálnych olejov); zahusťovacie prípravky na varenie; plnené 
koláče (mäsové); ravioly s hovädzím mäsom; omáčky (chu-
ťové prísady); pečivo s mäsovou náplňou; paštéty zapekané 
v ceste; prípravky na zjemňovanie mäsa na domáce použitie; 
potravinárske príchute okrem esenciálnych olejov; mäsové 
šťavy; peľmene (ruské mäsové knedličky); ryža zmiešaná so 
zeleninou a hovädzím mäsom (bibimbap); hotdogy (teplé 
párky v rožku). 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvede-
nými v triedach 29 a 30 tohto zoznamu; reklama; maloob-
chodné služby s nealkoholickými nápojmi, s potravinami  
a s papiernickým tovarom; organizovanie audiovizuálnych 
predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie 
výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne pora-
denstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádza-
nie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); spracovanie textov; vydávanie reklamných materiálov, 
reklamných zvukovo-obrazových záznamov a reklamných 
periodických a neperiodických publikácií; aktualizovanie re-
klamných materiálov, reklamných zvukovo-obrazových zá-
znamov a reklamných periodických a neperiodických publi-
kácií; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklam-
ných textov; obchodné alebo podnikateľské informácie; ko-
merčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; marketingový prieskum; nábor zamest-
nancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchod-
ný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; prená- 
 

jom predajných automatov; predvádzanie tovaru; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoz-
namu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, hnedá 
(731) AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, 

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

 
 

(210) 2842-2021 
(220) 8.11.2021 

 11 (511) 5, 35, 39, 41, 44 
(511) 5 - Výživové doplnky; diétne látky na lekárske použitie; lie-

čivé rastliny; liečivé korene; rastlinné výťažky na farmaceu-
tické použitie; výživové vlákniny; farmaceutické prípravky; 
bylinkové výťažky na lekárske použitie; liečivé čaje; oleje 
na lekárske použitie; bylinkové čaje na lekárske použitie; 
minerálne výživové doplnky; potravinové doplnky s kozme-
tickými účinkami; konope na lekárske použitie; tinktúry 
(farmaceutické prípravky); tinktúry na lekárske použitie. 
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tova-
ru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, 
prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; 
reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public 
relations); televízna reklama; prieskum trhu; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; prezentácia výrobkov v ko-
munikačných médiách pre maloobchod; obchodné informá-
cie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; písa-
nie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné 
účely; marketing; telemarketingové služby; platené reklamné 
služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské 
služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; 
kancelárske práce; podpora predaja pre tretie osoby; optima-
lizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; on-
line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a pre-
dajcov tovarov a služieb; administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; maloobchodné alebo veľkoobchodné 
služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotnícky-
mi prípravkami a s lekárskymi potrebami; odborné obchod-
né alebo podnikateľské poradenstvo; poskytovanie ob-
chodných informácií týkajúcich sa všetkých tovarov a slu-
žieb uvedených v triedach 5, 39, 41 a 44 tohto zoznamu 
prostredníctvom webových stránok. 
39 - Doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); 
skladovanie; doprava, preprava; doručovacie služby (správy 
alebo tovar); informácie o skladovaní; informácie o možnos-
tiach dopravy; balenie tovarov (porciovanie); doručovacie 
služby; distribúcia tovarov na dobierku; balenie a skladova-
nie tovarov; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; balenie 
tovarov. 
41 - Školenia; vydávanie textov (okrem reklamných); orga-
nizovanie a vedenie seminárov; fitnes kluby (zdravotné  
a kondičné cvičenia); kurzy telesného cvičenia; organizova-
nie a vedenie sympózií, kongresov, kolokvií, konferencií, se-
minárov, koncertov; vzdelávanie; vyučovanie; vydávanie kníh. 
44 - Lekárske služby; alternatívna medicína; farmaceutické 
poradenstvo; zdravotné poradenstvo; poradenstvo v oblasti 
stravovania a výživy; fyzioterapia; ošetrovateľské služby;  
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zdravotné strediská (služby); prenájom zdravotníckeho vy-
bavenia; prenájom lekárskeho vybavenia; psychologické 
služby; telemedicínske služby; zotavovne. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Virág Martin, Ing., Saleziánska 44, 917 01 Trnava, SK; 
(740) GIRMAN IP Management, Nitra, SK; 

 
 

(210) 2850-2021 
(220) 8.11.2021 

 11 (511) 6, 7, 9, 11, 19, 20, 35, 37, 42 
(511) 6 - Kovové stláčacie ventily (nie časti strojov). 

7 - Čerpadlá na stlačený vzduch; čerpadlá, pumpy (stroje); 
kompresory (stroje); vývevy (stroje); dúchadlá. 
9 - Prístroje na meranie objemu; prístroje a nástroje na váže-
nie; nástroje na meranie; presné meracie prístroje; elektrické 
meracie zariadenia; váhy. 
11 - Regulačné ventily na reguláciu hladiny v nádržiach. 
19 - Vodovodné ventily (nekovové, nie plastové). 
20 - Plastové klapky alebo ventily vodovodné. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti strojár-
skych zariadení a technológií; obchodný manažment, ob-
chodná organizácia a obchodná administratíva; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum trhu; poradenstvo pri organizovaní  
 
a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podni-
kov; poskytovanie obchodných a podnikateľských infor-
mácií. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť). 
42 - Vývoj nových strojárskych technológií pre tretie oso-
by; inžinierska činnosť; štúdie technických projektov; tech-
nologické poradenstvo; technologické služby a s nimi súvi-
siace projektovanie; výskum a vývoj nových výrobkov (pre 
zákazníkov); expertízy (inžinierske práce); priemyselné ana-
lýzy; priemyselné dizajnérstvo. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, šedá 
(731) A-T, s.r.o., Rybničná 40/K, 831 06 Bratislava, SK; 
(740) bnt attorneys-at-law, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 
 

(210) 2856-2021 
(220) 9.11.2021 

 11 (511) 35, 41, 43, 44 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; organizovanie obchod-

ných alebo reklamných výstav; organizovanie veľtrhov. 
41 - Zábava; vzdelávanie; školenia; poskytovanie zariadení 
na oddych a rekreáciu; organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení 
(manažérske služby); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvi-
čenia); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie sympózií; organizovanie plesov. 
43 - Hotelierske služby; penzióny; prenájom prechodného 
ubytovania; kaviarne; rezervácie ubytovania v hoteloch; reš-
tauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; ba-
ry (služby); rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie 
ubytovania v penziónoch; prázdninové tábory (ubytovacie 
služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového 
skla; prenájom prednáškových sál; rýchle občerstvenie 
(snackbary); turistické ubytovne. 
44 - Termálne kúpele (služby); verejné kúpele (na hygienic-
ké účely); manikúra; masáže; salóny krásy; sauny (služby); 
soláriá (služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela 
(731) DAMIAN JASNA, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2858-2021 
(220) 9.11.2021 

 11 (511) 35, 41, 43, 44 
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; organizovanie obchod-

ných alebo reklamných výstav; organizovanie veľtrhov. 
41 - Zábava; vzdelávanie; školenia; poskytovanie zariadení 
na oddych a rekreáciu; organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúr-
nych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie predstavení 
(manažérske služby); fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); organizovanie a vedenie seminárov; organizova-
nie a vedenie sympózií; organizovanie plesov. 
43 - Hotelierske služby; penzióny; prenájom prechodného 
ubytovania; kaviarne; rezervácie ubytovania v hoteloch; reš-
tauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; ba-
ry (služby); rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie 
ubytovania v penziónoch; prázdninové tábory (ubytovacie 
služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového 
skla; prenájom prednáškových sál; rýchle občerstvenie 
(snackbary); turistické ubytovne. 
44 - Termálne kúpele (služby); verejné kúpele (na hygienic-
ké účely); manikúra; masáže; salóny krásy; sauny (služby); 
soláriá (služby). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Zelená, biela 
(731) DAMIAN JASNA, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2866-2021 
(220) 10.11.2021 

 11 (511) 39, 41, 43 
(511) 39 - Sprevádzanie turistov; doprava, preprava; dovoz; orga-

nizovanie turistickej dopravy; doprava cestujúcich; spro-
stredkovanie dopravy; letecká doprava; automobilová do-
prava; autobusová doprava; výletné lode (služby); organizo-
vanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); 
prenájom dopravných prostriedkov; informácie o možnos-
tiach dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; po-
skytovanie informácií o cestovných trasách; úschovne bato-
žiny; vybavovanie cestovných dokladov a víz na cesty do 
zahraničia; požičiavanie nosičov na automobily; expedičné 
služby; prenájom vozidiel; prenájom miest na parkovanie; 
uskladňovanie; nosenie batožín. 
41 - Zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
informácie o možnostiach zábavy; poskytovanie informácií 
o možnostiach rekreácie; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; turistické prehliadky so sprievodcom. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ubytovacie 
služby; rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie uby-
tovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; ho-
telierske služby; turistické ubytovne; reštauračné (stravova-
cie) služby; poskytovanie pozemkov pre kempingy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) hnedá - CMYK 30-40-60-20 RGB 153-127-96 # 997f60, 

krémová - CMYK 0-7-15-0 RGB 233-228-214 # e9e4d6 
(731) HEMING s.r.o., Mierová 371/24, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) Lanikova Group, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2867-2021 
(220) 10.11.2021 

 11 (511) 39, 41, 43 
(511) 39 - Sprevádzanie turistov; doprava, preprava; dovoz; orga-

nizovanie turistickej dopravy; doprava cestujúcich; spro-
stredkovanie dopravy; letecká doprava; automobilová do-
prava; autobusová doprava; výletné lode (služby); organizo-
vanie turistických plavieb; turistické prehliadky (doprava); 
prenájom dopravných prostriedkov; informácie o možnos-
tiach dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; po-
skytovanie informácií o cestovných trasách; úschovne bato-
žiny; vybavovanie cestovných dokladov a víz na cesty do 
zahraničia; požičiavanie nosičov na automobily; expedičné 
služby; prenájom vozidiel; prenájom miest na parkovanie; 
uskladňovanie; nosenie batožín. 
41 - Zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
informácie o možnostiach zábavy; poskytovanie informácií 
o možnostiach rekreácie; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; turistické prehliadky so sprievodcom. 

43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ubytovacie 
služby; rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie uby-
tovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; ho-
telierske služby; turistické ubytovne; reštauračné (stravova-
cie) služby; poskytovanie pozemkov pre kempingy. 

(540) HEMING - lovecká cestovná agentúra 
(550) slovná 
(731) HEMING s.r.o., Mierová 371/24, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) Lanikova Group, s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2868-2021 
(220) 10.11.2021 

 11 (511) 5, 32, 35 
(511) 5 - Výživové doplnky; minerálne výživové doplnky. 

32 - Vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; mi-
nerálne vody (nápoje); stolové vody; sýtené vody; nealkoho-
lické nápoje. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s nealkoholic-
kými nápojmi, minerálnymi vodami, stolovými vodami a sý-
tenými vodami; online maloobchodné a veľkoobchodné služ-
by s nealkoholickými nápojmi, minerálnymi vodami, stolo-
vými vodami a sýtenými vodami. 

(540) CRYSTALIS WATER 
(550) slovná 
(731) ALLANDER INVEST Kft., Semmelweis utca 2/A, 8130 Eny-

ing, HU; 
(740) Advokátska kancelária JUDr. AŽALTOVIČ & PARTNERS 

s. r. o., Trenčín, SK; 
 
 

(210) 2869-2021 
(220) 10.11.2021 

 11 (511) 39, 41, 43 
(511) 39 - Sprevádzanie turistov; doprava, preprava; dovoz; or-

ganizovanie turistickej dopravy; doprava cestujúcich; spro-
stredkovanie dopravy; letecká doprava; automobilová do-
prava; autobusová doprava; výletné lode (služby); organi-
zovanie turistických plavieb; turistické prehliadky (dopra-
va); prenájom dopravných prostriedkov; informácie o mož-
nostiach dopravy; rezervácie dopravy; rezervácie zájazdov; 
poskytovanie informácií o cestovných trasách; úschovne ba-
tožiny; vybavovanie cestovných dokladov a víz na cesty do 
zahraničia; požičiavanie nosičov na automobily; expedičné 
služby; prenájom vozidiel; prenájom miest na parkovanie; 
uskladňovanie; nosenie batožín. 
41 - Zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
informácie o možnostiach zábavy; poskytovanie informácií 
o možnostiach rekreácie; online vydávanie elektronických 
kníh a časopisov; turistické prehliadky so sprievodcom. 
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ubytovacie 
služby; rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie uby-
tovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; ho-
telierske služby; turistické ubytovne; reštauračné (stravova-
cie) služby; poskytovanie pozemkov pre kempingy. 

(540) holiport 
(550) slovná 
(731) holiport.sk s.r.o., Mierová 371/24, 821 05 Bratislava, SK; 
(740) Lanikova Group, s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 2885-2021 
(220) 10.11.2021 

 11 (511) 7 
(511) 7 - Odstredivé čerpadlá; riadiaci mechanizmus strojov, mo-

torov a hnacích strojov; odvodňovacie stroje; hnacie motory 
(nie do pozemných vozidiel); hydraulické motory; elektrické 
motory (nie do pozemných vozidiel); motory (nie do po-
zemných vozidiel); výtlačné ventily (časti strojov); membrá-
ny čerpadiel; čerpadlá, pumpy (stroje); čerpadlá (časti stro-
jov a motorov); čerpadlá do vykurovacích zariadení; statory 
(časti strojov); vývevy (stroje); ventily (časti strojov); regu-
lačné ventily pre čerpadlá; lopatkové prevzdušňovače. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD., NO. 33, JING-

JIAN RD., 900529 PINGTUNG CITY, TAIWAN, CN; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a.s., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2896-2021 
(220) 11.11.2021 
(310) UK00003711309 
(320) 18.10.2021 
(330) GB 

 11 (511) 34 
(511) 34 - Cigarety; tabak, nespracovaný alebo spracovaný; ta-

bakové výrobky; tabakové náhradky (nie na lekárske pou-
žitie); cigary; krátke cigary; zapaľovače pre fajčiarov; zá-
palky; fajčiarske potreby; cigaretový papier; cigaretové tu-
by (dutinky); cigaretové filtre; vreckové strojčeky na šúľa-
nie cigariet; ručné prístroje na vkladanie tabaku do papie-
rových túb (dutiniek); elektronické cigarety; zásobníky pre 
elektronické cigarety; kvapalné náplne do elektronických 
cigariet; tabakové výrobky určené na ohrievanie; prístroje 
a ich časti za účelom ohrievania tabaku; tabakové náhradky 
na účely inhalácie; cigarety obsahujúce náhradky tabaku; 
kazety na cigarety; krabičky na cigarety; snus s tabakom 
(tabak na umiestnenie pod peru); snuff s tabakom (šnupavý 
tabak); snus bez obsahu tabaku (tabak na umiestnenie pod 
peru); snuff bez obsahu tabaku (šnupavý tabak); nikotínové 
vrecká bez obsahu tabaku na ústne použitie (nie na lekár-
ske účely). 

(540) HYPER X2 
(550) slovná 
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 

4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB; 
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2906-2021 
(220) 12.11.2021 

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

(540) EMASORA 
(550) slovná 
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 

8000 Novo mesto, SI; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 
 
 

(210) 2915-2021 
(220) 15.11.2021 

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

kinematografické, audiovizuálne, optické, signalizačné, de-
tekčné, skúšobné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístro-
je a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prí-
stroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, aku-
muláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prí-
stroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo 
spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; nahraté nosiče zá-
znamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych 
alebo analógových záznamov a pamäťové média; mecha-
nizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počíta-
cie zariadenia; počítače a periférne zariadenia počítačov; po-
tápačské kombinézy, potápačské masky, tampóny do uší pre 
potápačov, nosové štipce pre plavcov a potápačov, potápač-
ské rukavice, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; ha-
siace prístroje. 
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia 
a obchodná administratíva; kancelárske práce. 
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služ-
by; nehnuteľnosti (služby). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavosivá, červená, oranžová 
(731) 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, 

SK; 
 
 

(210) 2916-2021 
(220) 12.11.2021 

 11 (511) 25, 35 
(511) 25 - Pančuchy; goliere (časti odevov); nákrčníky; krátke ka-

bátiky; priliehavé čiapky; spodná bielizeň; šilty; opasky (čas-
ti odevov); pletené šatky; svetre; pulóvre; ponožky; košele; 
klobúky; kombinézy (oblečenie); návleky; nohavice; vrchné 
ošatenie; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; 
kabáty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových 
textilií; športové tričká, dresy; rukávniky; bundy; saká; suk-
ne; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); tričká; vesty pre 
rybárov; pončá; traky; obuv; kravaty; športové tielka; po-
ľovnícke a lesnícke oblečenie; odevy na športovanie; spolo-
čenské oblečenie. 
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu; ma-
loobchodné služby s oblečením; maloobchodné služby s obu-
vou; veľkoobchodné služby s poľovníckym a lesníckym ob-
lečením, s odevmi na športovanie a so spoločenským oble-
čením; maloobchodné a veľkoobchodné služby s oblečením 
prostredníctvom internetu; obchodné informácie a rady spo-
trebiteľom pri výbere tovarov a služieb. 
 

(540) Athos-Moden 
(550) slovná 
(731) Katarína Pinďáková, SNP 818/4, 014 01 Bytča, SK; 
(740) Žižka Petr, Mgr., LL.M., Plzeň, CZ; 
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(210) 2918-2021 
(220) 14.11.2021 

 11 (511) 16, 25, 41 
(511) 16 - Albumy; obrazy; spisové obaly (papiernický tovar); 

obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; 
noviny; periodiká; atlasy; podložky pod pivové poháre; 
lístky; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; 
brožúry; pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie poduš-
ky; zošity; vzory na kopírovanie; poznámkové zošity; ma-
py; rysovacie uholníky, príložníky; vyučovacie pomôcky 
okrem prístrojov a zariadení; kartotékové lístky; hárky pa-
piera; lepenkové škatule na klobúky; tuby z kartónu; kata-
lógy; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); 
kancelárske dierkovače; toaletný papier; zásuvky na spisy; 
papierové kornúty; korekčné laky (kancelárske potreby); 
obaly (papiernický tovar); násady na ceruzky; mechanické 
ceruzky; papierové nádobky na mliečne výrobky; grafické 
vzory (tlačoviny); rysovacie dosky; rysovacie potreby; ry-
sovacie nástroje; diagramy; obálky (papiernický tovar); 
kopírovacie zariadenia; leptané štočky; baliaci papier; puz-
drá na perá, perečníky; písacie potreby; emblémy (papiero-
vé pečate); gumy na gumovanie; dierovačky (kancelárske 
potreby); fotografie (tlačoviny); pečiatky; knihárske textí-
lie; rysovacie súpravy; účtovné knihy; zoznamy; tlačivá 
(formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; šablóny 
(kancelárske potreby); geografické mapy; zemské glóbusy; 
misky na vodové farby pre umelcov; grafické reprodukcie; 
grafické zobrazenia; časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadni-
ce; tlačoviny; podklady na tlačenie, nie textilné; tlačené 
publikácie; príručky; rysovacie perá; stolové prestieranie  
z papiera; brožované knihy; paragóny; papierové vreckov-
ky; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové pečate; 
palety pre maliarov; papiernický tovar; pergamenový pa-
pier; pastelky; puzdrá na šablóny; maliarske valčeky pre 
domácnosť; maliarske plátna; škatule s farbami (školské po-
môcky); stojany na fotografie; nákresy; plniace perá; šabló-
ny na kreslenie a maľovanie; portréty; papierové ozdobné 
kvetináče; prospekty; rysovacie pravítka; knihárske potreby; 
knihárske plátno; perá (kancelárske potreby); časopisy (peri-
odiká); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; 
podušky na pečiatky; školské potreby (papiernický tovar); 
blahoprajné pohľadnice; papierové podložky na stôl (anglic-
ké prestieranie); podložky na písanie; puzdrá na pečiatky; 
ročenky; kalendáre; štetce; gumičky (kancelárske potreby); 
papierové podbradníky; stojany na perá a ceruzky; lepenko-
vé alebo papierové krabice; lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše; papierové podložky pod poháre; oznámenia (pa-
piernický tovar); papierové zástavy; nože na papier (otvárače 
listov); papierové alebo plastové vrecká na odpadky; strú-
hadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); odličovacie 
papierové obrúsky; papierové servítky; papierové obrúsky 
(prestieranie); písacie súpravy (papiernický tovar); obaly na 
súpravy písacích potrieb; grafické znaky; reklamné tabule  
z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové utierky; papie-
rové utierky na tvár; papierové alebo lepenkové etikety; pa-
pierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papier-
nický tovar); komiksy; puzdrá na šekové knižky; hudobné 
blahoželania (pohľadnice); obežníky; škrobové obalové ma-
teriály; puzdrá na pasy; kaligrafické štetce; písacie nástroje; 
laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); zotierače 
tabúľ;tabule na zapichovanie oznamov; ukazovadlá, nie 
elektrické; ozdobné papierové mašle iné ako do vlasov alebo 
stužkárska galantéria; zberateľské karty (nie na hranie); ko-
rekčné pásky (kancelárske pomôcky); maliarske palety;  
značkovacie perá (papiernický tovar); letáky; obálky na do-
kumenty (papiernický tovar); držiaky stránok otvorenej kni-
hy; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, 
tlmiace); papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; 
bankovky; tlačené poukážky. 
25 - Protišmykové pomôcky na obuv; oblečenie pre motoris-
tov; obuv; sandále na kúpanie; našuchovačky k vode; pan- 
 

čuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; ba-
retky; pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny 
na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv; 
nízke čižmy; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na 
dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); 
nákrčníky; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (tre-
nírky, boxerky); priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná 
bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúko-
vé kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župa-
ny; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväz-
ky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky 
do topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; 
odevy; klobúky; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); 
snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na 
vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň 
pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (ode-
vy); detské nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu 
(pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; návleky; jazdec-
ké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné 
ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti odevov); šatky, 
šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná 
obuv; kožušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre 
(klobúky); gabardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); 
šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše; závoje, 
čepce (časti rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabá-
ty; nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových 
textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, 
dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly 
(časti kňazského rúcha); rukavice bez prstov; mitry (pokrýv-
ky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové ob-
lečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dre-
váky; sandále; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; 
zvrchníky; podpätky na obuv; tógy; lemy na podrážky obuvi 
(rámy); uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; 
kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; 
podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; topánky; 
podpätky; topánky na športovanie; nánožníky, nie elektricky 
vyhrievané; štuple na kopačky; vysoká športová obuv; 
čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); 
spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body 
(spodná bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; odevy  
z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; 
sárí; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie 
čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze (čas-
ti odevov); vreckovky do saka; papierové klobúky (obleče-
nie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy 
(veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; ša-
tové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; 
športové tielka; valenky (ruské plstené čižmy); alby (litur-
gické rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot; 
kadernícke pláštenky; úbory na karate; úbory na džudo; 
trikoty (cvičebné úbory); kimoná; podbradníky s rukávmi 
okrem papierových; odevy obsahujúce látky na chudnutie; 
vyšívané odevy; chrániče podpätkov; pokrývky hlavy; pal-
čiaky; latexové odevy; tričká na športovanie chrániace pred 
odreninami a vyrážkami (rashguards); odevy so zabudova-
nými svetelnými diódami; šatky (na hlavu); priľnavé pod-
prsenky; gamaše (doplnky obuvi). 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábavné parky; zábava; drezú-
ra zvierat; prenájom kinematografických prístrojov; služby 
estrádnych umelcov; filmové štúdiá; cirkusové predstavenia; 
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; ko-
rešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova; prená-
jom dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na  
oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; vydávanie textov 
(okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; 
požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); 
gymnastický výcvik; požičovne kníh (knižnice); vydávanie 
kníh; požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné  
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predstavenia; služby orchestrov; divadelné predstavenia; 
tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zá-
bava; prenájom divadelných kulís; zoologické záhrady 
(služby); poskytovanie športovísk; pózovanie modelov vý-
tvarným umelcom; služby pojazdných knižníc; služby ka-
sín (hazardné hry); výchovnozábavné klubové služby; or-
ganizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky 
(služby); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, pre-
skúšavanie (pedagogická činnosť); informácie o možnostiach 
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; hazardné hry (herne); poskytovanie golfových ihrísk; 
fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby posky-
tované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie ži-
vých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; 
detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových sú-
ťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický vý-
cvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); nahráva-
cie štúdiá (služby); poskytovanie informácií o možnostiach 
rekreácie; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie 
športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); pre-
nájom štadiónov; prenájom videorekordérov; požičiavanie 
videopások; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na 
športové sústredenia; organizovanie a vedenie sympózií; me-
ranie času na športových podujatiach; internátne školy; or-
ganizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizo-
vanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné pred-
stavenia; postsynchronizácia, dabing; náboženská výchova; 
organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie 
predstavení (manažérske služby); herne s hracími automatmi 
(služby); požičiavanie audioprístrojov; prenájom osvetľova-
cích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; pre-
nájom tenisových kurtov; požičiavanie videokamier; písanie 
textov scenárov nie na reklamné účely; strihanie videopások; 
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektro-
nická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; 
online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sie-
tí); karaoke služby; hudobné skladateľské služby; nočné 
kluby (zábava); online poskytovanie elektronických publi-
kácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; 
fotografovanie; poradenstvo pri voľbe 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; písanie textov; organizova-
nie a vedenie koncertov; kaligrafické služby; zalamovanie 
textov (nie na reklamné účely); organizovanie módnych pre-
hliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); prenájom 
športových plôch; služby diskdžokejov; tlmočenie; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cviče-
nia; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; požičiavanie 
hračiek; prenájom vybavenia herní; školské služby (vzdelá-
vanie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti 
kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; organizo-
vanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; sklada-
nie piesní; písanie televíznych a filmových scenárov (tvor-
ba); turistické prehliadky so sprievodcom; vyučovanie po-
mocou simulátorov; poskytovanie nesťahovateľných filmov 
prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); po-
skytovanie nesťahovateľných televíznych programov pro-
stredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); vy- 
učovanie japonského čajového obradu sado; vyučovanie  
bojového umenia aikido; prenájom umeleckých diel; pre-
nájom interiérových akvárií; organizovanie horolezeckých 
túr so sprievodcom; organizovanie zábavných podujatí, na 
ktorých sú účastníci oblečení v divadelných kostýmoch 
(cosplay); kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby po-
skytované galériami umenia; distribúcia filmov; odborné 
školenia zamerané na odovzdávanie know-how; vzdeláva-
cie služby poskytované špeciálnymi výchovnými asisten- 
 

tami; odborný výcvik džuda; vzdelávanie a kvalifikačné 
skúšky na pilotáž dronov; služby zvukových technikov na 
podujatiach; tvorba videozáznamov na podujatiach; služby 
osvetľovacích technikov na podujatiach; režírovanie fil-
mov (okrem reklamných); poskytovanie spotrebiteľských 
posudkov tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; posky-
tovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na kultúrne 
alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských ohod-
notení tovarov na kultúrne alebo zábavné účely; prenájom 
trenažérov; posudzovanie fyzickej zdatnosti na tréningové 
účely; maľovanie na tvár. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Metzker Zdenko, Ing., Hliny 1316/139, 017 07 Považská Bys-

trica, SK; 
 
 

(210) 2941-2021 
(220) 18.11.2021 

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

obchodných alebo podnikateľských informácií; komerčné in-
formačné kancelárie; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo pri riadení podnikov; obchodný alebo podnika-
teľský prieskum; reklama; poradenské služby pri riadení ob-
chodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské po-
radenstvo; sekretárske služby; fakturácie; marketing. 
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; fak-
toring. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, tmavomodrá 
(731) TOPLEV, s.r.o., Nevädzova 6C, 821 01 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2948-2021 
(220) 18.11.2021 

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

sporenia; organizovanie financovania stavebných projektov; 
bankové hypotéky; sprostredkovanie hypoték; refinancova-
nie hypoték; hypotekárne poistenie; úverové agentúry; pô-
žičky (finančné úvery); finančná správa pôžičiek; sprostred-
kovanie pôžičiek; záložné pôžičky; platenie splátok; finanč-
né záručné služby; finančné záruky; finančný lízing; spro-
stredkovanie (maklérstvo); financovanie (služby); finančné 
poradenstvo; finančné informácie; poskytovanie finančných 
informácií prostredníctvom webových stránok; finančné ria-
denie; finančné analýzy; finančné odhady a oceňovanie (po- 
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 isťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); bankovníctvo; ka-
pitálové investície; zriaďovanie fondov; investovanie do 
fondov; konzervatívne fondy (služby); peňažníctvo; peňažné 
transakcie; finančné transakcie; poisťovníctvo; sprostredko-
vanie poistenia; informácie o poistení; životné poistenie; ak-
tuárske služby (poistno-matematické); nehnuteľnosti (služ-
by); oceňovanie nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľ-
ností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; správ-
covstvo majetku (pre tretie osoby); finančné sponzorstvo; 
organizovanie zbierok; faktoring; služby vymáhania a inka-
sovania pohľadávok; poradenské a konzultačné služby v ob-
lasti bankových hypoték, sprostredkovania hypoték, pôžičiek 
(finančných úverov), finančnej správy pôžičiek, sprostred-
kovania pôžičiek, stavebného sporenia, služieb sporiteľní, 
finančných služieb v oblasti stavebného sporenia, organizo-
vania financovania stavebných projektov, poisťovníctva. 
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 
textov (okrem reklamných); vydávanie kníh; online vydáva-
nie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); poraden-
ské a konzultačné služby v oblasti vzdelávania, školení, zá-
bavy, online vydávanie elektronických kníh a časopisov, 
elektronickej edičnej činnosti v malom (DTP služby). 

(540) 

  
 

(550) priestorová 
(591) oranžová, modrá, zelená, čierna, hnedá, žltá, sivá, biela 
(731) Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Brati-

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

 
 

(210) 2949-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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; 
obchodný 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; rozhlasová rekla-
ma; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; re-
klamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby pro-
stredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefón-
nej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, 
komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie in-
formácií obchodného alebo reklamného charakteru; posky-
tovanie multimediálnych informácií obchodného alebo re-
klamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných ma-
teriálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie 
textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kan-
celárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato- 
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grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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. 

(540) Niké ARÉNA 
(550) slovná 
(731) 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; 
 
 

(210) 2950-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 publikácie (sťahovateľné); digitálna  
hudba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikro-
procesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové tele-
fónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoapará-
ty; gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové au-
tomaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektro-
nické stieracie žreby na lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; 
časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; 
plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; ka-
talógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ro-
čenky; tlačené reklamné materiály; letáky; kancelárske po-
treby okrem nábytku. 
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino 
(hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebni- 
 

cové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolesá; stolové 
hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny na hazardné hry; stie-
racie žreby (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; rozhlasová rekla-
ma; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; re-
klamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby pro-
stredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefón-
nej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, 
komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie in-
formácií obchodného alebo reklamného charakteru; posky-
tovanie multimediálnych informácií obchodného alebo re-
klamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných ma-
teriálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie 
textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kan-
celárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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- 
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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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová 
(731) 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; 
 
 

(210) 2951-2021 
(220) 18.11.2021 

 11 (511) 9, 36, 41 
(511) 9 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté 

nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové 
médiá; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); 
počítačové rozhrania; nahratý softvér na počítačové hry; po-
čítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); platformy po-
čítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; sťahova-
teľný softvér na počítačové hry. 
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služ-
by; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné 
služby v oblasti poisťovníctva; finančné informácie; infor-
mácie o poistení; poskytovanie finančných informácií pro-
stredníctvom webových stránok; finančný výskum. 
41 - Športová a kultúrna činnosť; vzdelávanie; akadémie 
(vzdelávanie); vyučovanie; informácie o výchove a vzdelá- 
vaní; praktický výcvik (ukážky); online poskytovanie počí-
tačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); po-
radenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelá-
vania); školské služby (vzdelávanie). 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) červená, ružová, oranžová, čierna 
 

(731) Broker Consulting, a. s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, SK; 
(740) Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o., Trnava, SK; 

 
 

(210) 2952-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc- 
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
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. 
 



91 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 24/2021 – SK  dátum vydania: 20.12.2021 
 

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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová 
(731) 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; 
 
 
 

(210) 2953-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné  
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej sie-
te, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, ko-
munikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie in-
formácií obchodného alebo reklamného charakteru; posky-
tovanie multimediálnych informácií obchodného alebo re-
klamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných 
materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spraco-
vanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné infor-
mačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vy-
sielacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysiela-
nie; rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodaj-
ské kancelárie; prenájom prístrojov na prenos správ; po-
skytovanie audiotextových telekomunikačných služieb. 
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;  
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organizovanie elektronických kurzových stávok; organizo-
vanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok 
prostredníctvom internetu; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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; organizo-
vanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie ško-
lení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske 
služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronic-
ká edičná činnosť v malom (DTP služby); on-line poskyto-
vanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); on-line vydávanie elektronických kníh, novín a časo-
pisov; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačo-
vých sietí); prenájom videorekordérov; požičiavanie audi-
oprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií poskyto-
vané on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie seminárov 
poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného 
spojenia alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
on-line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopí-
rovania); informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, vý-
chove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových 
databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie 
kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier 
(nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných ale-
bo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo tele-
fónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; preklada-
teľské služby; organizovanie zábavných a súťažných hier 
(okrem reklamných); televízna zábava a súťažné hry vyža-
dujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné 
služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupe-
niek na zábavné predstavenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) 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; 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 2954-2021 
(220) 19.11.2021 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Služby kasín (hazardné hry). 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, zlatá 
(731) PERIX, spol. s.r.o., Slovinská 23, 821 04 Bratislava, SK; 
(740) UNITED LAWYERS, advokátska kancelária, s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 2955-2021 
(220) 19.11.2021 

 11 (511) 9, 28, 35, 41 
(511) 9 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér). 

28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; žetóny na 
hazardné hry; stieracie žreby na lotériové hry; výherné hra-
cie automaty; hracie automaty uvádzané do činnosti vhode-
ním mince; hracie videoautomaty. 
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; vonkajšia re-
klama; reklamné agentúry; reklamné služby uskutočňované 
prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; písanie reklamných 
textov; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tla-
čovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiá-
lov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom re-
klamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširo-
vanie reklamných oznamov; reklamné plagátovanie; prená-
jom reklamného času v komunikačných médiách; služby  
v oblasti vzťahov s médiami; tvorba reklamných filmov; pod-
pora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie (služby mode-
liek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie 
obchodných alebo reklamných podujatí; zostavovanie zoz-
namov informácií na obchodné alebo reklamné účely; zosta-
vovanie štatistík; vzťahy s verejnosťou (public relations); mar-
keting. 
41 - Zábava; online hazardné hry (herne); organizovanie lo-
térií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových 
hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; 
organizovanie žrebových lotérií; organizovanie elektronic- 
kých žrebových lotérií; organizovanie spotrebiteľských lo-
térií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kur-
zových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie 
doplnkových hier, pričom doplnková hra je číselná lotéria, 
ktorá je prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou; 
organizovanie a vedenie športových, vedomostných alebo 
zábavných súťaží; organizovanie a vedenie športových, zá-
bavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí; tvorba rozhla-
sových a televíznych programov; vydávanie textov (okrem 
reklamných); online poskytovanie elektronických publiká-
cií (bez možnosti kopírovania). 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, čierna, fialová, žltá, sivá, hnedá 
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 

830 07 Bratislava, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2956-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 publikácie (sťahovateľné); digitálna hud-
ba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikropro-
cesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne 
karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete,  
 

dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklamného cha-
rakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vy-
hľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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; organizo- 
vanie zábavných a súťažných hier (okrem reklamných); te-
levízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných 
telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 

(540) 

  
(550) obrazová 
 



94 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 24/2021 – SK  dátum vydania: 20.12.2021 
 

(731) 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; 
 
 

(210) 2957-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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; rozhlasová rekla-
ma; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni- 
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklamného cha-
rakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; obchod-
né sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľa-
dávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
 

41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) 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; 
 
 
 



95 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 24/2021 – SK  dátum vydania: 20.12.2021 
 

(210) 2958-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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. 

(540) 
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(210) 2959-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné  
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
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(210) 2960-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 publikácie (sťahovateľné); digitálna hud-
ba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikropro-
cesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne 
karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; 
časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; pla-
gáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; 
príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlače-
né 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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová rekla-
ma; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné  
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklamného cha-
rakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vy-
hľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) 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; 
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(210) 2961-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 publikácie (sťahovateľné); digitálna hud-
ba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikropro-
cesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne 
karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) 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; 
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(210) 2962-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom 
akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dáto-
vej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikač-
nej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie o mož-
nostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií a stávkových 
hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom 
internetu; organizovanie a vedenie hier o peniaze; organizo-
vanie elektronických kurzových stávok; organizovanie kur- 
 

zových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníc-
tvom internetu; hazardné hry (herne); poskytovanie športo-
vísk; tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; na-
hrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné predsta-
venia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom 
kinematografických prístrojov; prenájom osvetľovacích prí-
strojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom 
dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov (nie re-
klamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblas-
ti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné 
klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organi-
zovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; or-
ganizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie školení; organizovanie ži-
vých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; na-
hrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie tex-
tov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v ma-
lom (DTP služby); on-line poskytovanie elektronických pub-
likácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie elek-
tronických kníh, novín a časopisov; on-line poskytovanie 
počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom videore-
kordérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a ve-
denie konferencií poskytované on-line prostredníctvom tele-
komunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organizo-
vanie a vedenie seminárov poskytované on-line prostredníc-
tvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) poskyto-
vané on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej hud-
by (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach 
rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-
line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhla-
sových programov; fotografické reportáže; nahrávanie vide-
opások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločen-
ských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom in-
ternetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová 
zábava; prekladateľské služby; organizovanie zábavných  
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava  
a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; inter-
aktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; re-
zervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová 
(731) 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; 
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(210) 2963-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová rekla-
ma; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová 
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(210) 2964-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchov-
no-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kon-
certov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomost-
ných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie školení; organi-
zovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vy-
dávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line 
vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); pre-
nájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; orga-
nizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., Bratisla-
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(210) 2965-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom  
akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dáto-
vej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikač-
nej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklamného cha-
rakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vy-
hľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchov-
no-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kon-
certov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomost-
ných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie školení; organi-
zovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vy-
dávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line 
vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); pre-
nájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; orga-
nizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) 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; 
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(210) 2966-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová rekla-
ma; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom  
akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dáto-
vej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikač-
nej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklamného cha-
rakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vy-
hľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchov-
no-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncer-
tov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; orga-
nizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 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 elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie 
elektronických kníh, novín a časopisov; on-line poskytova-
nie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom vide-
orekordérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie  
a vedenie konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organi-
zovanie a vedenie seminárov poskytované on-line prostred-
níctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej sie-
te; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) posky-
tované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej hud-
by (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach 
rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-
line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhla-
sových programov; fotografické reportáže; nahrávanie vide-
opások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie ve-
domostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom inter-
netu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zá-
bava; prekladateľské služby; organizovanie zábavných a sú-
ťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava a súťaž-
né hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie 
vstupeniek na zábavné predstavenia. 

(540) 

  
(550) obrazová 
 
(731) 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; 
 
 

(210) 2967-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 publikácie (sťahovateľné); digitálna hud-
ba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikropro- 
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 cesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne 
karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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 ale-
bo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie 
reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; te-
levízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľ-
vek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, 
informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií obchodné-
ho alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediál-
nych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné spro-
stredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová 
(731) 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; 
 
 

(210) 2968-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; 
časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; 
plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; 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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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 mate-
riálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; re-
klama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchov-
no-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kon-
certov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomost-
ných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie školení; organi- 
 

zovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vy-
dávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line 
vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); pre-
nájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; orga-
nizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) 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; 
 
 

(210) 2969-2021 
(220) 19.11.2021 

 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 publikácie (sťahovateľné); digitálna hud-
ba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikropro-
cesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne 
karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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. 
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28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); domino 
(hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; stavebnicové 
kocky (hračky); kolky (hra); ruletové kolesá; stolové hry; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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 ale-
bo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie 
reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; te-
levízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľ-
vek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, 
informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií obchodné-
ho alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediál-
nych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné spro-
stredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchov-
no-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kon-
certov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomost-
ných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie školení; organi-
zovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vy-
dávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line 
vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line  
 

poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); pre-
nájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; orga-
nizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová 
(731) 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; 
 
 

(210) 2970-2021 
(220) 19.11.2021 

 11 (511) 6, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
(511) 6 - Kovové komíny; kovové komínové rúry; kovové kryty 

komínov; kovové komínové striešky; kovové potrubia venti-
lačných a klimatizačných zariadení; oceľové rúrky; oceľové 
rúry; kovové vodovodné potrubia; kovové potrubné kolená; 
kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; 
kovové rúry; kovové potrubné odbočky; kovové tlakové po-
trubia. 
11 - Teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; regenerá-
tory tepla; zariadenia na teplovodné kúrenie; výmenníky tep-
la (nie časti strojov); prívodné zariadenia ku kúrenárskym  
a teplárenským kotlom; komínové rúry, dymovody; komí-
nové dúchadlá, ventilátory; ohrievače vody; vykurovacie za-
riadenia, vyhrievacie zariadenia; radiátory ústredného kúre-
nia; parné kotly (nie časti strojov); kotlové rúry vykurova-
cích kotlov. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; brožúry; kartotékové lístky; hárky papiera; katalógy; 
obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický tovar); grafické 
vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); baliaci papier; 
zoznamy; tlačivá (formuláre); tlačoviny; tlačené publikácie; 
príručky; brožované knihy; nákresy; prospekty; ročenky; ka-
lendáre; obežníky; letáky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; organizovanie obchodných alebo reklamných vý- 
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stav; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie veľtr-
hov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere 
tovarov a služieb. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; čistenie 
a opravy kotlov; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; 
čistenie komínov; inštalácie a opravy klimatizačných zaria-
dení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inšta-
lácie inžinierskych sietí na stavenisku; klampiarstvo a inšta-
latérstvo; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; opra-
vy elektrických vedení; kladenie káblov; elektroinštalačné 
služby. 
38 - Komunikácia prostredníctvom optických káblov; tele-
fonické služby; telekomunikačné služby. 
39 - Rozvod vody; kamiónová nákladná doprava; dovoz, 
doprava; rozvod elektriny; sprostredkovanie nákladnej do-
pravy; distribúcia energie; plnenie fliaš. 
40 - Výroba energie; obrábanie kovov; likvidácia odpadu. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie 
kurzy; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie sympózií; koučovanie (školenie); od-
borné preškoľovanie; odborné školenia zamerané na odo-
vzdávanie know-how. 
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; technologický vý-
skum; inžinierska činnosť; fyzikálny výskum; strojársky vý-
skum; kalibrácia; expertízy (inžinierske práce); poradenstvo 
v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany životné-
ho prostredia; poskytovanie vedeckých informácií a pora-
denstva o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecké labora-
tórne služby; energetické audity; prieskumné služby v oblas-
ti ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) šedá, čierna. 
(731) Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK; 
(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2972-2021 
(220) 19.11.2021 

 11 (511) 6, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
(511) 6 - Kovové komíny; kovové komínové rúry; kovové kryty 

komínov; kovové komínové striešky; kovové potrubia venti-
lačných a klimatizačných zariadení; oceľové rúrky; oceľové 
rúry; kovové vodovodné potrubia; kovové potrubné kolená; 
kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; 
kovové rúry; kovové potrubné odbočky; kovové tlakové po-
trubia. 
11 - Teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; regenerá-
tory tepla; zariadenia na teplovodné kúrenie; výmenníky tep-
la (nie časti strojov); prívodné zariadenia ku kúrenárskym  
a teplárenským kotlom; komínové rúry, dymovody; komí-
nové dúchadlá, ventilátory; ohrievače vody; vykurovacie za-
riadenia, vyhrievacie zariadenia; radiátory ústredného kúre-
nia; parné kotly (nie časti strojov); kotlové rúry vykurova-
cích kotlov. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; brožúry; kartotékové lístky; hárky papiera; katalógy; 
obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický tovar); grafické 
vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); baliaci papier; 
zoznamy; tlačivá (formuláre); tlačoviny; tlačené publikácie; 
príručky; brožované knihy; nákresy; prospekty; ročenky; ka-
lendáre; obežníky; letáky. 
 

35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpo-
ra predaja pre tretie osoby; organizovanie veľtrhov; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a slu-
žieb. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; čistenie 
a opravy kotlov; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; 
čistenie komínov; inštalácie a opravy klimatizačných zaria-
dení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inšta-
lácie inžinierskych sietí na stavenisku; klampiarstvo a inšta-
latérstvo; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; opra-
vy elektrických vedení; kladenie káblov; elektroinštalačné 
služby. 
38 - Komunikácia prostredníctvom optických káblov; tele-
fonické služby; telekomunikačné služby. 
39 - Rozvod vody; kamiónová nákladná doprava; dovoz, 
doprava; rozvod elektriny; sprostredkovanie nákladnej do-
pravy; distribúcia energie; plnenie fliaš. 
40 - Výroba energie; obrábanie kovov; likvidácia odpadu. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie 
kurzy; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie sympózií; koučovanie (školenie); od-
borné preškoľovanie; odborné školenia zamerané na odo-
vzdávanie know-how. 
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; technologický vý-
skum; inžinierska činnosť; fyzikálny výskum; strojársky vý-
skum; kalibrácia; expertízy (inžinierske práce); poradenstvo 
v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany životné-
ho prostredia; poskytovanie vedeckých informácií a pora-
denstva o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecké labora-
tórne služby; energetické audity; prieskumné služby v oblas-
ti ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá 
(731) Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK; 
(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2973-2021 
(220) 19.11.2021 

 11 (511) 36, 37 
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; sprostred-

kovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; správa nájom-
ných domov. 
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť). 

(540) Domy Bradova 
(550) slovná 
(731) Mgr. Róbert Kučera, Veľká okružná 39, 010 01 Žilina, SK; 
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(210) 2974-2021 
(220) 19.11.2021 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-

formácií; vydávanie reklamných textov; reklama; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; písanie reklam-
ných textov; marketing; rozvíjanie reklamných nápadov; po-
radenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama); cielený marke-
ting; podnikové komunikačné služby; obchodné sprostred-
kovateľské služby; tvorba reklamných filmov; písanie textov 
scenárov na reklamné účely; nábor zamestnancov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; školenia; online 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
koučovanie (školenie); odborné školenia zamerané na odo-
vzdávanie know-how; organizovanie živých vystúpení; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; individuálne vyučovanie. 

(540) Miki Plichta 
(550) slovná 
(731) Ing. Michal Plichta, Ružinská 219/15, 040 11 Košice, SK; 
(740) Boldiz Law Firm s.r.o., Nové Zámky, SK; 

 
 

(210) 2976-2021 
(220) 19.11.2021 

 11 (511) 6, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
(511) 6 - Kovové komíny; kovové komínové rúry; kovové kryty 

komínov; kovové komínové striešky; kovové potrubia ven-
tilačných a klimatizačných zariadení; oceľové rúrky; oce-
ľové rúry; kovové vodovodné potrubia; kovové potrubné 
kolená; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený 
vzduch; kovové rúry; kovové potrubné odbočky; kovové 
tlakové potrubia. 
11 - Teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; regenerá-
tory tepla; zariadenia na teplovodné kúrenie; výmenníky 
tepla (nie časti strojov); prívodné zariadenia ku kúrenár-
skym a teplárenským kotlom; komínové rúry, dymovody; 
komínové dúchadlá, ventilátory; ohrievače vody; vykuro-
vacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; radiátory ústred-
ného kúrenia; parné kotly (nie časti strojov); kotlové rúry 
vykurovacích kotlov. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; brožúry; kartotékové lístky; hárky papiera; kataló-
gy; obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický tovar);  
grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); ba-
liaci papier; zoznamy; tlačivá (formuláre); tlačoviny; tlačené 
publikácie; príručky; brožované knihy; nákresy; prospekty; 
ročenky; kalendáre; obežníky; letáky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie veľ-
trhov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbe-
re tovarov a služieb. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; čiste-
nie a opravy kotlov; inštalácie a opravy vykurovacích za-
riadení; čistenie komínov; inštalácie a opravy klimatizač-
ných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný 
dozor; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; klam-
piarstvo a inštalatérstvo; stavebné informácie; stavebné po-
radenstvo; opravy elektrických vedení; kladenie káblov; 
elektroinštalačné služby. 
38 - Komunikácia prostredníctvom optických káblov; tele-
fonické služby; telekomunikačné služby. 
39 - Rozvod vody; kamiónová nákladná doprava; dovoz, 
doprava; rozvod elektriny; sprostredkovanie nákladnej do-
pravy; distribúcia energie; plnenie fliaš. 
 
 

40 - Výroba energie; obrábanie kovov; likvidácia odpadu. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie 
kurzy; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminá-
rov; organizovanie a vedenie sympózií; koučovanie (škole-
nie); odborné preškoľovanie; odborné školenia zamerané 
na odovzdávanie know-how. 
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; technologický 
výskum; inžinierska činnosť; fyzikálny výskum; strojársky 
výskum; kalibrácia; expertízy (inžinierske práce); poraden-
stvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany ži-
votného prostredia; poskytovanie vedeckých informácií  
a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecké 
laboratórne služby; energetické audity; prieskumné služby 
v oblasti ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK; 
(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2978-2021 
(220) 19.11.2021 

 11 (511) 35, 41 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-

formácií; vydávanie reklamných textov; reklama; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; písanie reklam-
ných textov; marketing; rozvíjanie reklamných nápadov; po-
radenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); po-
radenstvo v oblasti komunikácie (reklama); cielený marke-
ting; podnikové komunikačné služby; obchodné sprostred-
kovateľské služby; tvorba reklamných filmov; písanie textov 
scenárov na reklamné účely; nábor zamestnancov. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; školenia; online 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania);  
koučovanie (školenie); odborné školenia zamerané na odo-
vzdávanie know-how; organizovanie živých vystúpení; or-
ganizovanie a vedenie seminárov; individuálne vyučovanie. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Ing. Michal Plichta, Ružinská 219/15, 040 11 Košice, SK; 
(740) Boldiz Law Firm s.r.o., Nové Zámky, SK; 
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(210) 2979-2021 
(220) 19.11.2021 

 11 (511) 6, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
(511) 6 - Kovové komíny; kovové komínové rúry; kovové kryty 

komínov; kovové komínové striešky; kovové potrubia ven-
tilačných a klimatizačných zariadení; oceľové rúrky; oce-
ľové rúry; kovové vodovodné potrubia; kovové potrubné 
kolená; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený 
vzduch; kovové rúry; kovové potrubné odbočky; kovové 
tlakové potrubia. 
11 - Teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; regenerá-
tory tepla; zariadenia na teplovodné kúrenie; výmenníky tep-
la (nie časti strojov); prívodné zariadenia ku kúrenárskym  
a teplárenským kotlom; komínové rúry, dymovody; komí-
nové dúchadlá, ventilátory; ohrievače vody; vykurovacie za-
riadenia, vyhrievacie zariadenia; radiátory ústredného kúre-
nia; parné kotly (nie časti strojov); kotlové rúry vykurova-
cích kotlov. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; brožúry; kartotékové lístky; hárky papiera; katalógy; 
obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický tovar); grafické 
vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); baliaci papier; 
zoznamy; tlačivá (formuláre); tlačoviny; tlačené publikácie; 
príručky; brožované knihy; nákresy; prospekty; ročenky; ka-
lendáre; obežníky; letáky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemysel-
ných podnikov; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie veľtr-
hov; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere 
tovarov a služieb. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; čistenie 
a opravy kotlov; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; 
čistenie komínov; inštalácie a opravy klimatizačných zaria-
dení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inšta-
lácie inžinierskych sietí na stavenisku; klampiarstvo a inšta-
latérstvo; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; opra-
vy elektrických vedení; kladenie káblov; elektroinštalačné 
služby. 
38 - Komunikácia prostredníctvom optických káblov; tele-
fonické služby; telekomunikačné služby. 
39 - Rozvod vody; kamiónová nákladná doprava; dovoz, 
doprava; rozvod elektriny; sprostredkovanie nákladnej do-
pravy; distribúcia energie; plnenie fliaš. 
40 - Výroba energie; obrábanie kovov; likvidácia odpadu. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie 
kurzy; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a or-
ganizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminá-
rov; organizovanie a vedenie sympózií; koučovanie (škole-
nie); odborné preškoľovanie; odborné školenia zamerané 
na odovzdávanie know-how. 
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; technologický 
výskum; inžinierska činnosť; fyzikálny výskum; strojársky 
výskum; kalibrácia; expertízy (inžinierske práce); poraden-
stvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany ži-
votného prostredia; poskytovanie vedeckých informácií  
a poradenstva o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecké 
laboratórne služby; energetické audity; prieskumné služby 
v oblasti ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(731) Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK; 
(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2980-2021 
(220) 19.11.2021 

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

znamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podo-
be; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zazna-
menané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťa-
hovateľné). 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené 
reklamné materiály z papiera; tlačené reklamné materiály; 
letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernic-
ký tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický 
tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov 
a zariadení); kalendáre; príručky; plagáty. 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách vrátane počítačovej komunikačnej siete; prenájom 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; tele-
vízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných ozna-
mov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných ma-
teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; pre-
zentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre 
maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na podporu pre-
daja; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; 
služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja vý-
robkov a služieb; poradenské a informačné služby v oblasti 
služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; produkcia re-
klamných filmov. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; interne-
tové vysielanie programov; interaktívne televízne a rozhla-
sové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služ-
by; prenos správ, informácií, publikácií, filmov, audiovizu-
álnych diel, televíznych a rozhlasových programov prostred-
níctvom komunikačných sietí vrátane internetu; poskytova-
nie on-line prístupu k multimediálnemu obsahu; vysielanie 
audiovizuálnych programov prostredníctvom programovej 
služby timeshift; vysielanie zvukového alebo obrazového 
obsahu prostredníctvom internetu alebo mobilných bezdrô-
tových sietí; poradenské a informačné služby v oblasti slu-
žieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov; pro-
dukcia on-line vysielaných programov a relácií; produkcia 
publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, 
kultúrnych a športových programov; produkcia hudobných 
programov; produkcia interaktívnych televíznych programov 
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skladateľské 
služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových  
a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; organizovanie vedo-
mostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; or-
ganizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); or-
ganizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem re-
klamných); organizovanie zábav, karnevalov, plesov; pláno-
vanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, pro-
gramov a podujatí; zábavné parky; zábavné služby poskyto-
vané prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdra-
votné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie  
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie školení; orga-
nizovanie a vedenie konferencií; organizovanie živých vy-
stúpení; živé predstavenia; produkcia filmov (okrem re-
klamných); hudobná tvorba; služby filmových, divadelných 
a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; 
prenájom kinematografických prístrojov; divadelné predsta-
venia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby 
divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia  
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vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; pro-
dukcia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrá-
vok (okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem vy-
dávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, časopisov 
a iných tlačovín (okrem reklamných textov); on-line posky-
tovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírova-
nia); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklam-
ných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; on-line 
poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; infor-
mácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach 
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; 
informácie, správy, novinky z oblasti šou biznisu; preklada-
teľské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskyto-
vanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audio prístro-
jov, video prístrojov, videorekordérov, premietačiek, tele-
víznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prí-
strojov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania (po-
radenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie módnych prehliadok 
na zábavné účely; on-line poskytovanie videozáznamov (bez 
možnosti kopírovania); on-line poskytovanie elektronického 
archívu s prístupom k elektronickým textom, audio-vizuál-
nym programom a údajom (bez možnosti kopírovania), hrám 
a zábave; poradenské a informačné služby v oblasti služieb 
uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb 
uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom in-
ternetu, on-line a interaktívnymi počítačovými službami. 

(540) Svätý Max 
(550) slovná 
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a,  

843 56 Bratislava-Záhorská Bystrica, SK; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2981-2021 
(220) 19.11.2021 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-

formácií; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; 
komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširo-
vanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširo-
vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov;  
rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; prenájom re-
klamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama;  
rozhlasová reklama; televízna reklama; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); marketingový prieskum; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej 
mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre 
tretie osoby; organizovanie veľtrhov; online reklama na po-
čítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času  
v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komu-
nikačných médiách pre maloobchod; písanie reklamných 
textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľa-
dávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; 
online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov  
a predajcov tovarov a služieb; správa spotrebiteľských ver-
nostných programov; zostavovanie zoznamov informácií na 
obchodné alebo reklamné účely; reklama prostredníctvom 
sponzorovania; podpora predaja tovarov a služieb prostred-
níctvom sponzorovania; podpora predaja tovarov a služieb 
sponzorovaním športových podujatí; služby v oblasti vzťa-
hov s médiami; maloobchodné služby s potravinami, s ná-
pojmi, s tabakovými výrobkami, s liekmi, s farmaceutickými 
prípravkami, s výživovými doplnkami, so zdravotníckym 
materiálom, s pracími prostriedkami, s čistiacimi prípravka-
mi, s prípravkami starostlivosti o telo, s kozmetickými prí-
pravkami, s domácimi a kuchynskými potrebami, s kuchyn-
skými nádobami, s kuchynským riadom, so stolovým ria-
dom, s príbormi, s kancelárskou technikou, s kancelárskymi  
 

 potrebami, so školskými potrebami, s odevmi, s obuvou,  
s textilnými výrobkami, s výrobkami z kože, s cestovnými 
taškami, s elektronickými zariadeniami a prístrojmi, s počí-
tačmi, s telekomunikačnými prístrojmi, so športovými po-
trebami, s hračkami, s krmivom pre domáce zvieratá, s po-
trebami pre domáce zvieratá, s nábytkom, s bytovým zaria-
dením, s knihami, s časopismi, s novinami a s papiernickým 
tovarom. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, žltá, modrá, čierna 
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 741 72 Neckar-

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

 
 

(210) 2983-2021 
(220) 19.11.2021 

 11 (511) 41 
(511) 41 - Služby kasín (hazardné hry). 
(540) 

  
(550) obrazová 
(591) červená, zlatá 
(731) PERIX, spol. s.r.o., Slovinská 23, 821 04 Bratislava, SK; 
(740) UNITED LAWYERS, advokátska kancelária, s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(210) 2988-2021 
(220) 19.11.2021 

 11 (511) 6, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
(511) 6 - Kovové komíny; kovové komínové rúry; kovové kryty 

komínov; kovové komínové striešky; kovové potrubia venti-
lačných a klimatizačných zariadení; oceľové rúrky; oceľové 
rúry; kovové vodovodné potrubia; kovové potrubné kolená; 
kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; 
kovové rúry; kovové potrubné odbočky; kovové tlakové po-
trubia. 
11 - Teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; regenerá-
tory tepla; zariadenia na teplovodné kúrenie; výmenníky tep-
la (nie časti strojov); prívodné zariadenia ku kúrenárskym  
a teplárenským kotlom; komínové rúry, dymovody; komí-
nové dúchadlá, ventilátory; ohrievače vody; vykurovacie za-
riadenia, vyhrievacie zariadenia; radiátory ústredného kúre-
nia; parné kotly (nie časti strojov); kotlové rúry vykurova-
cích kotlov. 
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo le-
penky; brožúry; kartotékové lístky; hárky papiera; katalógy; 
obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický tovar); grafické 
vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); baliaci papier;  
 



111 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 24/2021 – SK  dátum vydania: 20.12.2021 
 

zoznamy; tlačivá (formuláre); tlačoviny; tlačené publikácie; 
príručky; brožované knihy; nákresy; prospekty; ročenky; ka-
lendáre; obežníky; letáky. 
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských in-
formácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných 
podnikov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpo-
ra predaja pre tretie osoby; organizovanie veľtrhov; obchod-
né informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a slu-
žieb. 
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; čistenie 
a opravy kotlov; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; 
čistenie komínov; inštalácie a opravy klimatizačných zaria-
dení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inšta-
lácie inžinierskych sietí na stavenisku; klampiarstvo a inšta-
latérstvo; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; opra-
vy elektrických vedení; kladenie káblov; elektroinštalačné 
služby. 
38 - Komunikácia prostredníctvom optických káblov; tele-
fonické služby; telekomunikačné služby. 
39 - Rozvod vody; kamiónová nákladná doprava; dovoz, 
doprava; rozvod elektriny; sprostredkovanie nákladnej do-
pravy; distribúcia energie; plnenie fliaš. 
40 - Výroba energie; obrábanie kovov; likvidácia odpadu. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné vzdelávacie 
kurzy; vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie kon-
ferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie a organi-
zovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; or-
ganizovanie a vedenie sympózií; koučovanie (školenie); od-
borné preškoľovanie; odborné školenia zamerané na odo-
vzdávanie know-how. 
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; technologický vý-
skum; inžinierska činnosť; fyzikálny výskum; strojársky vý-
skum; kalibrácia; expertízy (inžinierske práce); poradenstvo 
v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany životné-
ho prostredia; poskytovanie vedeckých informácií a pora-
denstva o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecké labora-
tórne služby; energetické audity; prieskumné služby v oblas-
ti ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu. 

(540) MH Teplárenský holding, a.s. 
(550) slovná 
(731) Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK; 
(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2993-2021 
(220) 22.11.2021 

 11 (511) 35, 36, 39, 44 
(511) 35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; pomoc pri 

riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; 
fakturácie. 
36 - Finančné analýzy; daňové odhady (služby); faktoring; 
finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; fi-
nančný manažment; kapitálové investície; prenájom ne-
hnuteľností; správa nehnuteľností. 
39 - Prevoz sanitkou; záchranné služby. 
44 - Fyzioterapia; služby chiropraktikov; plastická chirur-
gia; krvné banky (služby); lekárnické služby (príprava 
predpísaných liekov); lekárske služby; prenájom lekárskeho 
vybavenia; mimotelové oplodňovanie; nemocnice (služby); 
služby optikov; ošetrovateľské služby; služby pôrodných 
asistentiek; prenájom zdravotníckeho vybavenia; psycho-
logické služby; sanatóriá; zubné lekárstvo; telemedicínske 
služby; terapeutické služby; umelé oplodňovanie; sociálne 
útulky (hospice); zdravotné poradenstvo; zdravotné stredi-
ská; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre 
rekonvalescentov. 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá: PANTONE 294 EC (CMYK C100 M70 Y10 K30), 

zelená: PANTONE 361 EC, (CMYK C85 M0 Y100 K0) 
(731) Penta Hospitals International a. s., Digital Park II, Einstei-

nova 25, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) Škubla & Partneri s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2994-2021 
(220) 22.11.2021 

 11 (511) 35, 36, 39, 44 
(511) 35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; pomoc pri 

riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení ob-
chodnej činnosti; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; faktu-
rácie. 
36 - Finančné analýzy; daňové odhady (služby); faktoring; 
finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; fi-
nančný manažment; kapitálové investície; prenájom nehnu-
teľností; správa nehnuteľností. 
39 - Prevoz sanitkou; záchranné služby. 
44 - Fyzioterapia; služby chiropraktikov; plastická chirurgia; 
krvné banky (služby); lekárnické služby (príprava predpísa-
ných liekov); lekárske služby; prenájom lekárskeho vybave-
nia; mimotelové oplodňovanie; nemocnice (služby); služby 
optikov; ošetrovateľské služby; služby pôrodných asisten-
tiek; prenájom zdravotníckeho vybavenia; psychologické 
služby; sanatóriá; zubné lekárstvo; telemedicínske služby; 
terapeutické služby; umelé oplodňovanie; sociálne útulky 
(hospice); zdravotné poradenstvo; zdravotné strediská; zdra-
votnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonva-
lescentov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá: PANTONE 294 EC (CMYK C100 M70 Y10 K30), 

zelená: PANTONE 361 EC, (CMYK C85 M0 Y100 K0) 
(731) Penta Hospitals International a. s., Digital Park II, Einstei-

nova 25, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) Škubla & Partneri s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 2995-2021 
(220) 22.11.2021 

 11 (511) 35, 36, 39, 44 
(511) 35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; pomoc pri 

riadení obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení ob-
chodnej činnosti; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; faktu-
rácie. 
36 - Finančné analýzy; daňové odhady (služby); faktoring; 
finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; fi-
nančný manažment; kapitálové investície; prenájom nehnu-
teľností; správa nehnuteľností. 
39 - Prevoz sanitkou; záchranné služby. 
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44 - Fyzioterapia; služby chiropraktikov; plastická chirurgia; 
krvné banky (služby); lekárnické služby (príprava predpísa-
ných liekov); lekárske služby; prenájom lekárskeho vybave-
nia; mimotelové oplodňovanie; nemocnice (služby); služby 
optikov; ošetrovateľské služby; služby pôrodných asisten-
tiek; prenájom zdravotníckeho vybavenia; psychologické 
služby; sanatóriá; zubné lekárstvo; telemedicínske služby; 
terapeutické služby; umelé oplodňovanie; sociálne útulky 
(hospice); zdravotné poradenstvo; zdravotné strediská; zdra-
votnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonva-
lescentov. 

(540) Penta Hospitals 
(550) slovná 
(731) Penta Hospitals International a. s., Digital Park II, Einstei-

nova 25, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) Škubla & Partneri s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 3010-2021 
(220) 23.11.2021 

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

znamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podo-
be; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zazna-
menané v elektronickej podobe; elektronické publikácie 
(sťahovateľné). 
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené 
reklamné materiály z papiera; tlačené reklamné materiály; 
letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernic-
ký tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický 
tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov 
a zariadení); kalendáre; príručky; plagáty. 
35 - Reklama; prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách vrátane počítačovej komunikačnej siete; prenájom 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; tele-
vízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných ozna-
mov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzor-
ky); obchodný manažment; odborné obchodné poraden-
stvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných mé-
diách pre maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na 
podporu predaja; organizovanie reklamných hier na podporu 
predaja; služby modeliek na reklamné účely a podporu pre-
daja výrobkov a služieb; poradenské a informačné služby  
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; pro-
dukcia reklamných filmov. 
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; interne-
tové vysielanie programov; interaktívne televízne a rozhla-
sové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služ-
by; prenos správ, informácií, publikácií, filmov, audiovizu-
álnych diel, televíznych a rozhlasových programov prostred-
níctvom komunikačných sietí vrátane internetu; poskytova-
nie on-line prístupu k multimediálnemu obsahu; vysielanie 
audiovizuálnych programov prostredníctvom programovej 
služby timeshift; vysielanie zvukového alebo obrazového 
obsahu prostredníctvom internetu alebo mobilných bezdrô-
tových sietí; poradenské a informačné služby v oblasti slu-
žieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu. 
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov; pro-
dukcia on-line vysielaných programov a relácií; produkcia 
publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, 
kultúrnych a športových programov; produkcia hudobných 
programov; produkcia interaktívnych televíznych programov 
a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skladateľské 
služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových  
a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; organizovanie vedo-
mostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; or-
ganizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); or-
ganizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem reklam-
ných); organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie  
 

a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov 
a podujatí; zábavné parky; zábavné služby poskytované 
prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné  
a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie živých vystúpení; živé 
predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); hu-
dobná tvorba; služby filmových, divadelných a nahráva-
cích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; prená-
jom kinematografických prístrojov; divadelné predstave-
nia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby 
divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia 
vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; pro-
dukcia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových na-
hrávok (okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem 
vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, časo-
pisov a iných tlačovín (okrem reklamných textov); on-line 
poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti ko-
pírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem 
reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP 
služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích vý-
stav; on-line poskytovanie počítačových hier z počítačo-
vých sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie  
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zá-
bavy a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šou 
biznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií na 
predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; 
prenájom audio prístrojov, video prístrojov, videorekordé-
rov, premietačiek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzde-
lávacích potrieb a prístrojov; reportérske služby; pomoc pri 
výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelá-
vania); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizo-
vanie módnych prehliadok na zábavné účely; on-line po-
skytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); 
on-line poskytovanie elektronického archívu s prístupom  
k elektronickým textom, audio-vizuálnym programom a úda-
jom (bez možnosti kopírovania), hrám a zábave; poraden-
ské a informačné služby v oblasti služieb uvedených  
v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených  
v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, 
on-line a interaktívnymi počítačovými službami. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, odtiene modrej a fialovej 
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 

843 56 Bratislava-Záhorská Bystrica, SK; 
(740) Fajnor IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 3013-2021 
(220) 23.11.2021 

 11 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené. 

33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholic-
kých a nealkoholických nápojov. 

(540) Keď láska chutí 
(550) slovná 
(731) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 
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(210) 3014-2021 
(220) 23.11.2021 

 11 (511) 16, 35, 36, 41, 43, 45 
(511) 16 - Pečiatky; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 

alebo lepenky; spisové obaly (papiernicky tovar); zaraďova-
če, šanóny (na voľné listy); brožúry; zošity; poznámkové zo-
šity; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; ka-
talógy; knihy; emblémy (papierové pečate); tlačivá (formulá-
re); šablóny (kancelárske potreby); časové rozvrhy (tlačovi-
ny); tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožované kni-
hy; papiernický tovar; prospekty; perá (kancelárske potreby); 
školské potreby (papiernický tovar); záložky do kníh; pod-
ložky na písanie; ročenky; kalendáre; písacie súpravy (pa-
piernický tovar); obaly na súpravy písacích potrieb; samo-
lepky (papiernicky tovar); komiksy; letáky; obálky na do-
kumenty (papiernicky tovar); identifikačné visačky (kance-
lárske potreby); menovky (kancelárske potreby); písacie po-
treby; učebné a vyučovacie pomôcky. 
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie ob-
chodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie re-
klamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačo-
viny, vzorky); prieskum trhu; obchodné odhady; vzťahy  
s verejnosťou (public relations); obchodné alebo podnikateľ-
ské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov a služieb; marketing; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových stránok; 
správa spotrebiteľských vernostných programov; kancelár-
ske práce. 
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie 
peňažných zbierok. 
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizovanie vedo-
mostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelá-
vacie kurzy; telesná výchova; vydávanie textov (okrem re-
klamných); vyučovanie; vzdelávanie; výchova; školenia; vy- 
dávanie kníh; výchovnozábavné klubové služby; organizo-
vanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konfe-
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie  
o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedago-
gická činnosť); informácie o možnostiach zábavy; organi-
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby po-
skytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie 
živých vystúpení; detské škôlky (vzdelávanie); organizo-
vanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vede-
nie seminárov; tábory na športové sústredenia; organizova-
nie a vedenie sympózií; internátne školy; organizovanie  
a vedenie tvorivých dielní (výučba); online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná čin-
nosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektro-
nických publikácií (bez možnosti kopírovania); poraden-
stvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia); písanie textov; koučovanie (školenie); kurzy telesné-
ho cvičenia; odborné preškoľovanie; školské služby (vzde-
lávanie); individuálne vyučovanie; organizovanie a vede-
nie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie po-
mocou simulátorov; odborné školenia zamerané na odo-
vzdávanie know-how; vzdelávacie služby poskytované 
špeciálnymi výchovnými asistentami. 
43 - Detské jasle; prázdninové tábory (ubytovacie služby); 
samoobslužné jedálne; rezervácie prechodného ubytovania. 
45 - Opatrovanie detí doma; online služby sociálnych sietí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) ružová, čierna, modrá, zelená 
(731) Drevenáková Katarína, Mgr., M. Kukučína 195/10, 017 01 

Považská Bystrica, SK; 
(740) Hmírová Lenka, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 3015-2021 
(220) 23.11.2021 

 11 (511) 32, 33, 35 
(511) 32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené. 

33 - Allkoholické nápoje s výnimkou piva. 
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou alkoholic-
kých a nealkoholických nápojov. 

(540) Hubert de Luxe - Keď láska chutí 
(550) slovná 
(731) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK; 
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(210) 3016-2021 
(220) 23.11.2021 

 11 (511) 42 
(511) 42 - Tvorba počítačového softvéru. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) fialová 
(731) Vision Systems s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, SK; 

 
 

(210) 3018-2021 
(220) 24.11.2021 

 11 (511) 35 
(511) 35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; odborné ob-

chodné alebo podnikateľské poradenstvo; poskytovanie ob-
chodných informácií prostredníctvom webových stránok. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) tmavo sivá: HEX #2F3D4A / R47 G61 B74modrá: HEX 

#3170B0 / R101 G148 B196 
(731) Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Dr. Ivan Piterka , s.r.o., Bratislava, SK; 
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(210) 3031-2021 
(220) 26.11.2021 

 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 publikácie (sťahovateľné); digitálna hud-
ba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikropro-
cesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne 
karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; 
časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; pla-
gáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; kataló-
gy; 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; 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; rozhlasová rekla-
ma; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej  
sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová, červená, modrá, zelená, žltá, šedá, 

hnedá a odtiene týchto farieb 
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(731) 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; 
 
 

(210) 3032-2021 
(220) 26.11.2021 

 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 publikácie (sťahovateľné); digitálna hud-
ba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikropro-
cesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne 
karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová rekla-
ma; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 

41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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. 

(540) 
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(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová, červená, zelená, modrá, žltá, hnedá 

a odtiene týchto farieb 
(731) 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; 
 
 

(210) 3033-2021 
(220) 26.11.2021 

 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 publikácie (sťahovateľné); digitálna hud-
ba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikropro-
cesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne 
karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová rekla-
ma; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie;  
 

rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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. 

(540) 
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(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová, červená, fialová, žltá, hnedá a odtie-

ne týchto farieb 
(731) 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; 
 
 

(210) 3034-2021 
(220) 26.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; reklamné 
plagátovanie; obchodná správa licencií výrobkov a služieb 
(pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách 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; rozhlasová reklama; reklama; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akého-
koľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej sie-
te, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií obchodné-
ho alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediál-
nych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné spro-
stredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie;  
 

rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informá-
cií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno- 
-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncer-
tov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; orga-
nizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kul-
túrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 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 elektronických 
publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie 
elektronických kníh, novín a časopisov; on-line poskytova-
nie počítačových hier (z počítačových sietí); prenájom vide-
orekordérov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie  
a vedenie konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; organi-
zovanie a vedenie seminárov poskytované on-line prostred-
níctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej sie-
te; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba) posky-
tované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej hud-
by (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach 
rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on- 
-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhla-
sových programov; fotografické reportáže; nahrávanie vide-
opások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločen-
ských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom in-
ternetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová 
zábava; prekladateľské služby; organizovanie zábavných  
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna zábava  
a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; inter-
aktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; re-
zervácie vstupeniek na zábavné predstavenia. 

(540) 
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(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová, zelená, modrá, červená, žltá, ružo-

vá, fialová, šedá, hnedá a odtiene týchto farieb 
(731) 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; 
 
 

(210) 3035-2021 
(220) 26.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklamného cha-
rakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vy-
hľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
 
 
 

38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová, červená, modrá, fialová, ružová, 

bordová, hnedá, šedá a odtiene týchto farieb 
(731) 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; 
 
 

(210) 3036-2021 
(220) 26.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re- 
 

lations); 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; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklamného cha-
rakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vy-
hľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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- 
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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. 

(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., Bratisla-

va, SK; 
 
 

(210) 3037-2021 
(220) 26.11.2021 

 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 publikácie (sťahovateľné); digitálna hud-
ba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikropro-
cesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne 
karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agen-
túry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom 
akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dáto-
vej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikač-
nej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklamného cha-
rakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vy-
hľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchov-
no-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kon-
certov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomost-
ných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a ve-
denie konferencií; organizovanie a vedenie školení; organi-
zovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie ve-
čierkov; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vy-
dávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); on-line poskytovanie elek-
tronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on-line 
vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; on-line 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); pre-
nájom videorekordérov; požičiavanie audioprístrojov; orga- 
nizovanie a vedenie konferencií poskytované on-line 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. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová, zelená, modrá, červená, ružová, žl-

tá, hnedá, fialová a odtiene týchto farieb 
(731) 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; 
 
 

(210) 3038-2021 
(220) 26.11.2021 

 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 publikácie (sťahovateľné); digitálna hud-
ba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikropro-
cesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne 
karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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; rozhlasová reklama; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie mul-
timediálnych informácií obchodného alebo reklamného cha-
rakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; ob-
chodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vy-
hľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato- 
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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- 
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čítačovej siete; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (vý-
učba) poskytované on-line prostredníctvom telekomunikač-
ného spojenia alebo počítačovej siete; on-line poskytovanie 
digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); 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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, červená, žltá 
(731) 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; 
 
 

(210) 3039-2021 
(220) 26.11.2021 

 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 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; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
 

v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); 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 ale-
bo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydáva-
nie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiá-
lov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; re-
klama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníc-
tvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, 
dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komuni-
kačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného 
charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súbo-
roch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; 
obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý-
chovno-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);  
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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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová, červená, zelená, ružová, žltá, hnedá, 

šedá a odtiene týchto farieb 
(731) 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; 
 
 

(210) 3040-2021 
(220) 26.11.2021 

 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 publikácie (sťahovateľné); digitálna hud-
ba (sťahovateľná); MP3 prehrávače; videofilmy; mikropro-
cesory; počítačové klávesnice; modemy; čipové telefónne 
karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; gra-
mofónové platne; gramofóny; hudobné mincové automaty; 
kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; elektronické stiera-
cie žreby na lotériové hry (softvér). 
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; tlačené publikácie; 
časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; pla-
gáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; kataló-
gy; 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; 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 (eko-
nomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbiera-
nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov  
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public re-
lations); organizovanie obchodných alebo reklamných vý-
stav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru; reklam-
né plagátovanie; 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; rozhlasová reklama; reklama; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; 
televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akého-
koľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej sie-
te, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií obchodné-
ho alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediál-
nych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie 
osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné spro-
stredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie 
sponzorov; komerčné informačné kancelárie. 
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej televízie; vysie-
lacie služby; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
rozhlasové vysielanie; telefonické služby; spravodajské kan-
celárie; prenájom prístrojov na prenos správ; poskytovanie 
audiotextových telekomunikačných služieb. 
41 - Vzdelávanie; 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; hazardné hry (herne); poskytova-
nie športovísk; tvorba televíznych programov; tvorba publi-
cistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích pro-
gramov; nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadel-
né predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
prenájom kinematografických prístrojov; prenájom osvetľo-
vacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
prenájom dekorácií na predstavenia; požičiavanie kinemato-
grafických filmov; požičiavanie videopások; produkcia fil-
mov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie infor-
mácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; vý- 
chovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krá-
sy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomos-
tných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizova-
nie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie  
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; or-
ganizovanie 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- 
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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. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, biela, oranžová, zelená, modrá, fialová, žltá, hnedá, 

šedá a odtiene týchto farieb 
(731) 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; 
 
 

(210) 3048-2021 
(220) 26.11.2021 

 11 (511) 5, 31 
(511) 5 - Diétne potraviny a diétne látky na zverolekárske použitie; 

prípravky proti nadúvaniu pre zvieratá; zverolekárske prí-
pravky; výživové doplnky pre zvieratá; proteínové výživové 
doplnky pre zvieratá; protiparazitické obojky pre zvieratá. 
31 - Krmivo a nápoje pre zvieratá; prípravky na výkrm zvie-
rat; posilňujúce prípravky pre zvieratá; čerstvé záhradné by-
linky; mleté arašidy pre zvieratá; arašidové výlisky pre zvie-
ratá; krmivo pre zvieratá chované v domácnosti; jedlé pred-
mety na žuvanie pre zvieratá; nápoje pre zvieratá chované  
v domácnosti; rybia múčka na kŕmenie zvierat; ľanové semená 
(krmivo pre zvieratá); ľanová múčka (krmivo pre zvieratá); 
obilné klíčky (krmivo pre zvieratá); podstielky pre zvieratá. 

(540) Bio Areth 
(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; 
 
 

(210) 3049-2021 
(220) 29.11.2021 

 11 (511) 16, 33, 35 
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované kni-

hy; brožúry; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy 
(periodiká); papierové alebo lepenkové etikety; fotografie 
(tlačoviny); grafické zobrazenia; grafické vzory (tlačoviny); 
kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; knihy; lepenkové alebo 
papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; 
drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kance-
lárske použitie alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky 
(papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; pa-
piernický tovar; tlačené periodické a neperiodické publiká-
cie; plagáty; prospekty; papierové alebo lepenkové pútače; 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické 
reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litogra-
fie; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká 
na balenie. 
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno; brandy; alkoho-
lické koktaily; destilované nápoje; alkoholické extrakty; li-
kéry; liehoviny; alkoholické extrakty z bylín; whisky; džin; 
vodka; rum. 
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; odborné obchodné 
poradenstvo týkajúce sa alkoholických nápojov; reklama; 
maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi a s nealko-
holickými nápojmi; veľkoobchodné služby s alkoholickými 
nápojmi a s nealkoholickými nápojmi; organizovanie ob-
chodných alebo reklamných audiovizuálnych predstavení; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; perso-
nálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informá-
cií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklam-
ných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); spracovanie textov; aktualizovanie reklamných ma-
teriálov; vydávanie reklamných zvukovo-obrazových záz-
namov; vydávanie reklamných periodických a neperiodických 
publikácií; vydávanie reklamných textov; komerčné infor-
mačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zaria-
dení; prieskum trhu; nábor zamestnancov; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poraden-
stvo pri riadení podnikov; prenájom predajných automatov; 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podpo-
ru predaja; predvádzanie tovaru. 

(540) Prítomnosť zrodená v minulosti 
(550) slovná 
(731) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01 Sta-

rá Ľubovňa, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
1632-2015 256633 
  140-2016 256662 
  141-2016 256663 
1642-2016 256664 
2608-2019 256632 
  769-2020 256606 
  991-2020 256635 
    30-2021 256636 
    36-2021 256637 
  865-2021 256658 
  867-2021 256659 
  913-2021 256638 
  929-2021 256660 
  930-2021 256661 
  938-2021 256639 
1012-2021 256640 
1013-2021 256641 
1015-2021 256642 
1151-2021 256643 
1247-2021 256644 
1255-2021 256645 

1258-2021 256646 
1269-2021 256647 
1341-2021 256648 
1345-2021 256649 
1346-2021 256650 
1347-2021 256651 
1362-2021 256652 
1415-2021 256653 
1418-2021 256654 
1448-2021 256655 
1491-2021 256656 
1499-2021 256581 
1576-2021 256582 
1635-2021 256583 
1637-2021 256584 
1640-2021 256585 
1692-2021 256586 
1715-2021 256587 
1722-2021 256588 
1758-2021 256589 
1781-2021 256590 

1791-2021 256591 
1806-2021 256592 
1827-2021 256593 
1834-2021 256595 
1836-2021 256594 
1861-2021 256596 
1877-2021 256597 
1885-2021 256598 
1901-2021 256599 
1904-2021 256600 
1910-2021 256601 
1911-2021 256602 
1916-2021 256603 
1917-2021 256604 
1919-2021 256605 
1920-2021 256607 
1935-2021 256608 
1938-2021 256609 
1939-2021 256610 
1945-2021 256611 
1946-2021 256612 

1951-2021 256613 
1952-2021 256614 
1955-2021 256615 
1957-2021 256616 
1959-2021 256617 
1960-2021 256618 
1962-2021 256619 
1966-2021 256620 
1967-2021 256621 
1975-2021 256622 
1976-2021 256623 
1977-2021 256624 
1981-2021 256625 
1982-2021 256626 
1984-2021 256627 
1988-2021 256628 
1989-2021 256629 
1994-2021 256630 
1997-2021 256631 

 
 

(111) 256581 
(151) 30.11.2021 
(180) 27.5.2031 
(210) 1499-2021 
(220) 27.5.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) PARTNER-vetagro spol. s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256582 
(151) 30.11.2021 
(180) 3.6.2031 
(210) 1576-2021 
(220) 3.6.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Melitrade a.s., Domažlická 1232/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256583 
(151) 30.11.2021 
(180) 10.6.2031 
(210) 1635-2021 
(220) 10.6.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Kristiánová Martina, Mgr., MBA, Tichá 4307/39, 917 05 

Trnava, SK; 
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., Bratisla-

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 
 
 

(111) 256584 
(151) 30.11.2021 
(180) 11.6.2031 
(210) 1637-2021 
(220) 11.6.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Gurmáni s.r.o., Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256585 
(151) 30.11.2021 
(180) 12.6.2031 
(210) 1640-2021 
(220) 12.6.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Mgr. Matúš Siget - MaKaVi, Ratnovce 320, 922 31 Rat-

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256586 
(151) 30.11.2021 
(180) 18.6.2031 
(210) 1692-2021 
(220) 18.6.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Krekáč Filip, Dobšinského 22, 811 05 Bratislava, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
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(111) 256587 
(151) 30.11.2021 
(180) 22.6.2031 
(210) 1715-2021 
(220) 22.6.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) VALACH, s.r.o., J.Hanulu 1585/15, 052 01 Spišská Nová 

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256588 
(151) 30.11.2021 
(180) 22.6.2031 
(210) 1722-2021 
(220) 22.6.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) VALACH, s.r.o., J.Hanulu 1585/15, 052 01 Spišská Nová 

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256589 
(151) 30.11.2021 
(180) 29.6.2031 
(210) 1758-2021 
(220) 29.6.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) XieXie s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256590 
(151) 30.11.2021 
(180) 2.7.2031 
(210) 1781-2021 
(220) 2.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(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: 30.11.2021 
 
 

(111) 256591 
(151) 30.11.2021 
(180) 2.7.2031 
(210) 1791-2021 
(220) 2.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(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: 30.11.2021 
 
 

(111) 256592 
(151) 30.11.2021 
(180) 6.7.2031 
(210) 1806-2021 
(220) 6.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) BdAdmin s.r.o., Mestská 7, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) Spišák Karol, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256593 
(151) 30.11.2021 
(180) 11.7.2031 
(210) 1827-2021 
(220) 11.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Mountain Challenge s. r. o., Lermontova 911/3, 811 05 Bra-

tislava, SK; 
(740) Veritas Drilling s.r.o., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256594 
(151) 30.11.2021 
(180) 11.7.2031 
(210) 1836-2021 
(220) 11.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Mountain Challenge s. r. o., Lermontovova 911/3, 811 05 

Bratislava, SK; 
(740) Veritas Drilling s.r.o., Trenčín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256595 
(151) 30.11.2021 
(180) 11.7.2031 
(210) 1834-2021 
(220) 11.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Šooš Sebastián, M.Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský 

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256596 
(151) 30.11.2021 
(180) 14.7.2031 
(210) 1861-2021 
(220) 14.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Laczko Viktor, Ing., Paulínyho 45, 040 11 Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256597 
(151) 30.11.2021 
(180) 15.7.2031 
(210) 1877-2021 
(220) 15.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) LABORATOIRES BAILLEUL, s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 

Praha 8, CZ; 
(740) Mgr. Jaroslav Melzer, advokát LTA legal, s.r.o., Praha 2, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256598 
(151) 30.11.2021 
(180) 16.7.2031 
(210) 1885-2021 
(220) 16.7.2021 
(442) 25.8.2021 
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(732) Daniš Radoslav, Račianska 41, 831 02 Bratislava, SK; Mi-
kula Ján, Československých parašutistov 5, 831 01 Brati-
slava, SK; Hodulík Ervín, Gercenova 3, 851 01 Bratislava, 
SK; Pekař Milan, Dohnányho 8, 821 08 Bratislava, SK; 

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256599 
(151) 30.11.2021 
(180) 20.7.2031 
(210) 1901-2021 
(220) 20.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) REVAY CONSULTING spol. s r. o., Hurbanova 154/64, 

916 01 Stará Turá, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256600 
(151) 30.11.2021 
(180) 20.7.2031 
(210) 1904-2021 
(220) 20.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) REVAY CONSULTING spol. s r. o., Hurbanova 154/64, 

916 01 Stará Turá, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256601 
(151) 30.11.2021 
(180) 20.7.2031 
(210) 1910-2021 
(220) 20.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Vidiš Róbert, Juraja Fándlyho 2161/10, 010 01 Žilina, SK; 
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256602 
(151) 30.11.2021 
(180) 20.7.2031 
(210) 1911-2021 
(220) 20.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Poór Robert, Považská 17, 831 03 Bratislava, SK; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, 

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256603 
(151) 30.11.2021 
(180) 21.7.2031 
(210) 1916-2021 
(220) 21.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Mészáros, s.r.o., Ivanská 6, 900 45 Malinovo, SK; 
(740) Biksadský & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 
 

(111) 256604 
(151) 30.11.2021 
(180) 21.7.2031 
(210) 1917-2021 
(220) 21.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Beevam, s.r.o., Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystri-

ca, SK; 
(740) AK Piliar s.r.o., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256605 
(151) 30.11.2021 
(180) 21.7.2031 
(210) 1919-2021 
(220) 21.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) L-3, s. r. o., Textilná 6388/23, 034 01 Ružomberok, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256606 
(151) 30.11.2021 
(180) 3.4.2030 
(210) 769-2020 
(220) 3.4.2020 
(442) 25.8.2021 
(732) Plachý Erik, Ing., Šuhajova 40, 040 18 Košice, SK; 
(740) Chmura Jozef, JUDr., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256607 
(151) 30.11.2021 
(180) 21.7.2031 
(210) 1920-2021 
(220) 21.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Coffex s.r.o., Ivanská 6, 900 45 Malinovo, SK; 
(740) Biksadský & Partners, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256608 
(151) 30.11.2021 
(180) 22.7.2031 
(210) 1935-2021 
(220) 22.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) KLEEN spol. s r.o., Šumavská 1, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Kružliak Peter, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256609 
(151) 30.11.2021 
(180) 22.7.2031 
(210) 1938-2021 
(220) 22.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) KLEEN spol. s r.o., Šumavská 1, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Kružliak Peter, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
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(111) 256610 
(151) 30.11.2021 
(180) 22.7.2031 
(210) 1939-2021 
(220) 22.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) KLEEN spol. s r.o., Šumavská 1, 821 08 Bratislava, SK; 
(740) Kružliak Peter, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256611 
(151) 30.11.2021 
(180) 23.7.2031 
(210) 1945-2021 
(220) 23.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) BROADER s.r.o., Zátišie 10, 831 03 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256612 
(151) 30.11.2021 
(180) 22.7.2031 
(210) 1946-2021 
(220) 22.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Sekáč Ján, Hlboké nad Váhom 119, 014 01 Hlboké nad Vá-

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

SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256613 
(151) 30.11.2021 
(180) 23.7.2031 
(210) 1951-2021 
(220) 23.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Zvolenec Viktor, Federatov 16, 080 01 Prešov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256614 
(151) 30.11.2021 
(180) 23.7.2031 
(210) 1952-2021 
(220) 23.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Fruits s. r. o., Miletičova 590/66, 821 09 Bratislava, SK; 
(740) Halahijová Ivana, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256615 
(151) 30.11.2021 
(180) 25.7.2031 
(210) 1955-2021 
(220) 25.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Takács František, Vnútorná 23, 945 04 Komárno, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256616 
(151) 30.11.2021 
(180) 26.7.2031 
(210) 1957-2021 
(220) 26.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Zelina Peter, Ing., Pltnícka 316/18, 013 03 Varín, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256617 
(151) 30.11.2021 
(180) 26.7.2031 
(210) 1959-2021 
(220) 26.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Feel Fit BB, s.r.o., Starohorská 6551/33, 974 11 Banská 

Bystrica, SK; 
(740) Bajužík Martin, JUDr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256618 
(151) 30.11.2021 
(180) 26.7.2031 
(210) 1960-2021 
(220) 26.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Bartoš Peter, Ing., Tatranská 440/2, 059 38 Štrba, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256619 
(151) 30.11.2021 
(180) 26.7.2031 
(210) 1962-2021 
(220) 26.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) eTech s.r.o., 29.augusta 23, 811 09 Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256620 
(151) 30.11.2021 
(180) 27.7.2031 
(210) 1966-2021 
(220) 27.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) White Stag Coffee s.r.o., č. 325, 962 12 Stožok, SK; 
(740) AK Dlhopolec s.r.o., Zvolen, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256621 
(151) 30.11.2021 
(180) 27.7.2031 
(210) 1967-2021 
(220) 27.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) IMI BARON s.r.o., Liptovská 1230/21, 821 09 Bratislava, 

SK; 
(740) Ondáš Ján, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
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(111) 256622 
(151) 30.11.2021 
(180) 28.7.2031 
(210) 1975-2021 
(220) 28.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(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: 30.11.2021 
 
 

(111) 256623 
(151) 30.11.2021 
(180) 28.7.2031 
(210) 1976-2021 
(220) 28.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) MŇAUKÁČI, Podhradík 90, 080 06 Podhradík, SK; 
(740) JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256624 
(151) 30.11.2021 
(180) 28.7.2031 
(210) 1977-2021 
(220) 28.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 

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

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256625 
(151) 30.11.2021 
(180) 28.7.2031 
(210) 1981-2021 
(220) 28.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) NOVATRI s.r.o., Sládkovičova 6014/29, 974 03 Banská 

Bystrica, SK; 
(740) Szilágyi Ondrej, JUDr., Lučenec, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256626 
(151) 30.11.2021 
(180) 28.7.2031 
(210) 1982-2021 
(220) 28.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) NOVATRI s.r.o., Sládkovičova 6014/29, 974 03 Banská 

Bystrica, SK; 
(740) Szilágyi Ondrej, JUDr., Lučenec, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 256627 
(151) 30.11.2021 
(180) 29.7.2031 
(210) 1984-2021 
(220) 29.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) MAŠTINEC a. s., Maštinec 53, 987 01 Poltár, SK; 
(740) HKP Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256628 
(151) 30.11.2021 
(180) 29.7.2031 
(210) 1988-2021 
(220) 29.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) MAŠTINEC a. s., Maštinec 53, 987 01 Poltár, SK; 
(740) HKP Legal, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256629 
(151) 30.11.2021 
(180) 29.7.2031 
(210) 1989-2021 
(220) 29.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) INVESTPETROL, s. r. o., Laskomerského 8, 977 01 Brez-

no, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256630 
(151) 30.11.2021 
(180) 2.8.2031 
(210) 1994-2021 
(220) 2.8.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) ERSTE Medical Group a. s., Južná trieda 44, 040 01 Koši-

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256631 
(151) 30.11.2021 
(180) 31.7.2031 
(210) 1997-2021 
(220) 31.7.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Pauknerová Janka, Ing., Šumavská 1410/8, 949 01 Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256632 
(151) 30.11.2021 
(180) 19.11.2029 
(210) 2608-2019 
(220) 19.11.2019 
(442) 3.3.2020 
(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň, 

Východní Předměstí, CZ; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
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(111) 256633 
(151) 30.11.2021 
(180) 5.8.2025 
(210) 1632-2015 
(220) 5.8.2015 
(442) 4.2.2019 
(732) Zizak Otto, Ing., Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Pop-

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256635 
(151) 30.11.2021 
(180) 12.5.2030 
(210) 991-2020 
(220) 12.5.2020 
(442) 1.7.2020 
(732) Bertovič Ignác, Dlhá 701/14, 900 55 Lozorno, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256636 
(151) 30.11.2021 
(180) 10.1.2031 
(210) 30-2021 
(220) 10.1.2021 
(310) 565196 
(320) 10.7.2020 
(330) CZ 
(442) 25.8.2021 
(732) Horák Jiří, Máchova 1100/60, 741 01 Nový Jičín, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256637 
(151) 30.11.2021 
(180) 10.1.2031 
(210) 36-2021 
(220) 10.1.2021 
(310) 565193 
(320) 10.7.2020 
(330) CZ 
(442) 25.8.2021 
(732) Horák Jiří, Máchova 1100/60, 741 01 Nový Jičín, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256638 
(151) 30.11.2021 
(180) 30.3.2031 
(210) 913-2021 
(220) 30.3.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Homola spol. s r.o., Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 256639 
(151) 30.11.2021 
(180) 6.4.2031 
(210) 938-2021 
(220) 6.4.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Bioseum s.r.o., Popovova 948/1, 143 00 Praha 4, CZ; 
(740) Trnka Jiří, Mgr., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256640 
(151) 30.11.2021 
(180) 13.4.2031 
(210) 1012-2021 
(220) 13.4.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Société des Produits Nestlé S.A, Avenue Nestlé 55, 1800 

Vevey, CH; 
(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256641 
(151) 30.11.2021 
(180) 13.4.2031 
(210) 1013-2021 
(220) 13.4.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) KINGS GYM s.r.o., Pekná cesta 2A, 831 54 Bratislava, SK; 
(740) BAČEKOVÁ&PARTNERS, advokátska kancelária s. r. o., 

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256642 
(151) 30.11.2021 
(180) 13.4.2031 
(210) 1015-2021 
(220) 13.4.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) SS-GROUPE, s.r.o., Pleš 88, 985 31 Pleš, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256643 
(151) 30.11.2021 
(180) 22.4.2031 
(210) 1151-2021 
(220) 22.4.2021 
(310) 200139687, 200139688, 200139689 
(320) 26.10.2020, 26.10.2020, 26.10.2020 
(330) TH, TH, TH 
(442) 25.8.2021 
(732) Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Li-

mited, No. 6, 4th Yunpu Road, Huangpu District, Guangz-hou, 
CN; 

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
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(111) 256644 
(151) 30.11.2021 
(180) 3.5.2031 
(210) 1247-2021 
(220) 3.5.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TO-

PEC a.s., Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany, SK; 
(740) Girmanová Zuzana, Ing., Nitra, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256645 
(151) 30.11.2021 
(180) 3.5.2031 
(210) 1255-2021 
(220) 3.5.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, Racine, Wis-

consin 53403-2236, US; 
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256646 
(151) 30.11.2021 
(180) 3.5.2031 
(210) 1258-2021 
(220) 3.5.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Špaček Jaroslav, Stredná 1, 931 01 Šamorín, SK; 
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256647 
(151) 30.11.2021 
(180) 4.5.2031 
(210) 1269-2021 
(220) 4.5.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, SK; 
(740) GARANT PARTNER legal s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256648 
(151) 30.11.2021 
(180) 12.5.2031 
(210) 1341-2021 
(220) 12.5.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) BUČO, s.r.o., Fedinova 18, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256649 
(151) 30.11.2021 
(180) 12.5.2031 
(210) 1345-2021 
(220) 12.5.2021 
(442) 25.8.2021 
 
 
 

(732) BUČO, s.r.o., Fedinova 18, 851 01 Bratislava, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256650 
(151) 30.11.2021 
(180) 12.5.2031 
(210) 1346-2021 
(220) 12.5.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) FLOK, s.r.o., Svätoplukova 35, 949 01 Nitra, SK; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256651 
(151) 30.11.2021 
(180) 13.5.2031 
(210) 1347-2021 
(220) 13.5.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) TriPos A.C.T., spol. s r.o., Veslárska 10, 921 01 Piešťany, SK; 
(740) Žižka Petr Mgr., Plzeň, CZ; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256652 
(151) 30.11.2021 
(180) 14.5.2031 
(210) 1362-2021 
(220) 14.5.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Choma Slavomír, Ing., Kalinovská 864/2, 040 22 Košice, SK; 

Helebrand Lukáš, Zombova 45, 040 11 Košice, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256653 
(151) 30.11.2021 
(180) 20.5.2031 
(210) 1415-2021 
(220) 20.5.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) MIVA, spol. s r.o., Kmeťkova 9, 949 01 Nitra, SK; 
(740) ADVOKÁTSKA A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA s.r.o., 

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256654 
(151) 30.11.2021 
(180) 20.5.2031 
(210) 1418-2021 
(220) 20.5.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) MATE MATE ASIA PTE. LTD., 100 TRAS STREET 

#16-01, 100 AM, 079027 SINGAPORE, SG; 
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
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(111) 256655 
(151) 30.11.2021 
(180) 24.5.2031 
(210) 1448-2021 
(220) 24.5.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) Brečka Stanislav, Ing. JUDr., LL.M, PhD., Sklenárska 7313/6, 

811 02 Bratislava, SK; 
(740) HKV Law Firm s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256656 
(151) 30.11.2021 
(180) 27.5.2031 
(210) 1491-2021 
(220) 27.5.2021 
(442) 25.8.2021 
(732) PARTNER - vetagro spol. s r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256658 
(151) 30.11.2021 
(180) 21.12.2030 
(210) 865-2021 
(220) 21.12.2020 
(442) 25.8.2021 
(641) 018359266, 21.12.2020 
(732) DuoLife, Topolowa 22, PL-32-082 Więckowice, PL; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256659 
(151) 30.11.2021 
(180) 2.12.2030 
(210) 867-2021 
(220) 2.12.2020 
(442) 25.8.2021 
(641) 018347699, 02.12.2020 
(732) DuoLife, Topolowa 22, PL-32-082 Więckowice, PL; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256660 
(151) 30.11.2021 
(180) 29.4.2025 
(210) 929-2021 
(220) 29.4.2005 
(442) 25.8.2021 
(641) 004415063, 29.04.2005 
(732) Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, 

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256661 
(151) 30.11.2021 
(180) 9.6.2028 
(210) 930-2021 
(220) 9.6.1998 
(442) 25.8.2021 
(641) 000845461, 09.06.1998 
(732) Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, 

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

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256662 
(151) 1.12.2021 
(180) 27.1.2026 
(210) 140-2016 
(220) 27.1.2016 
(442) 1.7.2016 
(732) Zizak Otto, Ing., Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Pop-

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

nie ochrannej známky: 1.12.2021 
 
 

(111) 256663 
(151) 1.12.2021 
(180) 27.1.2026 
(210) 141-2016 
(220) 27.1.2016 
(442) 1.7.2016 
(732) Zizak Otto, Ing., Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Pop-

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

nie ochrannej známky: 1.12.2021 
 
 

(111) 256664 
(151) 1.12.2021 
(180) 1.8.2026 
(210) 1642-2016 
(220) 1.8.2016 
(442) 1.12.2016 
(732) Zizak Otto, Ing., Tatranské námestie vchod 7, 058 01 Pop-

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

nie ochrannej známky: 1.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



133 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR  (ochranné známky) 24/2021 – SK  dátum vydania: 20.12.2021 
 
 

Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 
 
 
(210) (111) 
 
  418-2019 256634 
2272-2020 256657 
1879-2021 256665 
 
 

(111) 256634 
(151) 30.11.2021 
(180) 24.2.2029 
(210) 418-2019 
(220) 24.2.2019 
(442) 2.4.2019 

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

čiarenské typy (písmená a číslice); písmená (tlačiarenské ty-
py); tlačoviny; tlačené publikácie; brožované knihy; záložky 
do kníh; záložky do kníh. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá 
(732) Okálová Mária, Ing., Hargašova 50, 841 06 Bratislava, SK; 
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 30.11.2021 
 
 

(111) 256657 
(151) 30.11.2021 
(180) 13.10.2030 
(210) 2272-2020 
(220) 13.10.2020 
(442) 3.11.2020 

 11 (511) 28 
(511) 28 - Lopty na hranie; balóny na hranie; hojdacie koníky; 

dojčenské fľaše pre bábiky; hračky; stavebnicové kocky 
(hračky); boby; hracie lopty; šarkany; spoločenské hry; hry; 
postieľky pre bábiky; domčeky pre bábiky; bábky; bábiky; 
karnevalové masky; detské nafukovacie bazény; odevy pre 
bábiky; izby pre bábiky; kolobežky (hračky); kolotoče nad 
detské postieľky; medvedíky (hračky); stolové hry; lietajúce 
taniere (hračky); plyšové hračky; bublifuky; vozidlá (hrač-
ky); hlavolamy (puzzle); hracie karty; papierové čiapky na 
spoločenské zábavy; mäkké hračky; plávacie kolesá; pláva-
cie vesty; figúrky (hračky); masky (hračky); detské dečky 
spojené s plyšovou hračkou; detské trojkolky; nafukovacie 
hračky do plaveckých bazénov; hračkárske stany; herné kon-
zoly; prenosné herné konzoly. 

(540) jaja land 
(550) slovná 
 
 
 
 

(732) Hrabovská Daniela, Mgr., Limbová 3058/20, 010 07 Žili-
na, SK; 

 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-
nie ochrannej známky: 30.11.2021 

 
 

(111) 256665 
(151) 1.12.2021 
(180) 16.7.2031 
(210) 1879-2021 
(220) 16.7.2021 
(442) 25.8.2021 

 11 (511) 35, 36, 38 
(511) 35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 

sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letá-
ky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných 
plôch; vydávanie reklamných textov; poradenstvo pri orga-
nizovaní obchodnej činnosti; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; organizovanie veľtrhov; poraden-
stvo pri riadení podnikov; odborné obchodné alebo podnika-
teľské poradenstvo; prieskum trhu; dohodovanie obchod-
ných zmlúv pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačo-
vých databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databá-
zach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databá-
zach; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); fi-
nančné a účtovné audity; poradenské, informačné a konzul-
tačné služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 35 tohto 
zoznamu. 
36 - Financovanie (služby); poisťovníctvo; bankovníctvo; fi-
nančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); bankové hypotéky; sprostredkovanie nehnu-
teľností; správa nehnuteľností; prenájom nehnuteľnosti; in-
vestovanie do fondov; finančný lízing; faktoring; forfaiting; 
klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadá-
vok a záväzkov); sprostredkovanie (maklérstvo); poradenské, 
informačné a konzultačné služby týkajúce sa služieb uvede-
ných v triede 36 tohto zoznamu. 
38 - Prenos informácií týkajúcich sa služieb uvedených  
v triedach 35 a 36 tohto zoznamu prostredníctvom verej-
ných dátových sietí. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) modrá, biela 
(732) KOMPLEXNE, s.r.o., D. Makovického 1596/7, 034 01 Ru-

žomberok, SK; 
(740) Maruniaková Ingrid, JUDr., Hviezdoslavov, SK; 
 Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používa-

nie ochrannej známky: 1.12.2021 
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Obnovené ochranné známky 
 
 
(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111) 
 
       52582 165549 
       52595 165231 
       65243 174930 
       65298 172885 
       65397 185816 
       65431 178203 
       65435 172805 
       65697 174903 
       65955 176284 
       66207 172290 
       66269 173450 
       66297 173981 
       66875 176747 
       67455 177452 
       68986 176958 
       71033 175527 
2649-2001 201202 

2650-2001 201203 
2855-2001 201241 
3255-2001 201687 
3257-2001 207346 
3266-2001 201864 
3271-2001 201961 
3300-2001 205457 
3301-2001 201869 
3302-2001 201573 
3303-2001 201574 
3304-2001 201708 
3305-2001 202342 
3308-2001 201711 
3560-2001 202249 
3632-2001 201920 
3828-2001 202975 
3834-2001 204577 

  101-2002 202188 
  385-2002 203378 
  449-2002 203002 
  739-2002 203571 
1163-2002 203682 
1572-2002 203939 
1573-2002 203940 
1574-2002 203941 
  862-2011 232501 
  863-2011 232502 
1900-2011 233111 
1908-2011 232550 
1911-2011 232552 
1916-2011 232554 
1979-2011 232435 
2169-2011 232461 
5737-2011 233288 

5819-2011 232489 
5836-2011 233207 
5838-2011 233209 
5866-2011 232724 
5867-2011 232725 
5868-2011 232726 
5870-2011 232727 
  654-2012 235151 
  655-2012 235356 
  816-2012 235063 
  930-2012 235064 
  931-2012 235065 
  932-2012 235066 
5047-2012 234299 
5068-2012 233796 
5192-2012 233596 

 
(111) 165231 
(151) 4.11.1982 
(156) 9.3.2022 
(180) 9.3.2032 
(210) 52595 
(220) 9.3.1982 

 7 (511) 25 
(511) 25 - Odevy, bielizeň, topánky, črievice, šľapky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Asics Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo- 

-ku, Kobe, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 165549 
(151) 14.12.1983 
(156) 25.2.2022 
(180) 25.2.2032 
(210) 52582 
(220) 25.2.1982 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Rum. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 

(591) červená, čierna, hnedá 
(732) HAVANA CLUB HOLDING S. A., 5, rue Eugéne Ruppert, 

L-2453 Luxembourg, LU; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 172290 
(151) 8.2.1994 
(156) 31.1.2022 
(180) 31.1.2032 
(210) 66207 
(220) 31.1.1992 
(450) 11.5.1994 

 7 (511) 9, 41, 42 
(510) Programové vybavenie počítačov, obchodná činnosť v oblasti 

výpočtovej techniky najmä s programovým vybavením, doku-
mentáciou a hardvérom, programátorská činnosť, školiaca čin-
nosť najmä v oblasti výpočtovej techniky. 

(540) MP SOFT 
(550) slovná 
(732) Mikula Pavel, Ing., Řeznovice 153, 664 91 Ivančice, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 172805 
(151) 5.10.1994 
(156) 16.12.2021 
(180) 16.12.2031 
(210) 65435 
(220) 16.12.1991 
(450) 7.12.1994 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzer-

vované, sušené a varené ovocie a zelenina; rôsoly; zaváraniny; 
vajcia; mlieko a iné mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; šalá-
tové nálevy; konzervované potraviny. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
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(732) Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo, NO; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 172885 
(151) 4.11.1994 
(156) 9.12.2021 
(180) 9.12.2031 
(210) 65298 
(220) 9.12.1991 
(450) 8.2.1995 

 7 (511) 31 
(511) 31 - Podstielkový materiál pre domáce zvieratá; potraviny pre 

zvieratá bez liečivých účinkov, dodatky a prísady do potravín 
pre zvieratá. 

(540) BIOKAT' S 
(550) slovná 
(732) Heinrich von Gimborn GmbH, Albert-Einstein-Strasse 6, 

D-46446 Emmerich, DE; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 173450 
(151) 19.1.1995 
(156) 4.2.2022 
(180) 4.2.2032 
(210) 66269 
(220) 4.2.1992 
(450) 12.4.1995 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; vý-

robky dietetické pre deti a chorých; náplasti, obväzový mate-
riál, hmoty určené na plombovanie zubov a na odtlačky zu-
bov; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie rastlin-
ných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky a najmä me-
dikované prísady do krmív. 

(540) CYLACTIN 
(550) slovná 
(732) DSM IP Assets B. V., HET Overloon 1, 6411 TE Heerlen, 

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

 
 

(111) 173981 
(151) 7.3.1995 
(156) 5.2.2022 
(180) 5.2.2032 
(210) 66297 
(220) 5.2.1992 
(450) 7.6.1995 

 7 (511) 1, 17, 19 
(511) 1 - Minerálne suroviny pre keramické výrobky; lepidlá a le-

piace prostriedky na priemyselné účely; minerálne plniace lát-
ky pre plasty. 
17 - Tepelne ochranné a izolačné prostriedky; izolačné dosky. 
19 - Stavebné materiály, hlavne stavebné kamene a predpra-
cované stavebné diely z pórovitého betónu, malty (vrátane sta- 
vebnej omietky), umelé kamene, najmä pórovité umelé kame-
ne; pórovitý betón; ľahký betón, penový betón, betón, duté 
blokové kamene; komíny; stavebné dosky (obklady) z pórobe-
tónu, najmä povrchové stavebné obklady z pórobetónu; spojo-
vacie diely z minerálnych a organických materiálov, najmä 
viacvrstvové spojovacie stavebné dosky a viacvrstvové tvaro-
vané obklady, spojovacie stavebné diely; tvarované obkladové 
steny, podlahy a kryty ako tvarované obkladové fasády z pó-
rovitých stavebných častí a pórobetónové stavebné obklady 
ako hotové diely na zhotovené domy; cementové zmesi na pri- 
pevnenie armatúr. 
 
 

(540) YTONG 
(550) slovná 
(732) Xella Deutschland GmbH, Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 

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

 
 

(111) 174903 
(151) 13.6.1995 
(156) 3.1.2022 
(180) 3.1.2032 
(210) 65697 
(220) 3.1.1992 
(450) 14.9.1995 

 7 (511) 5 
(511) 5 - Farmaceutický prípravok ako regulátor kalcia. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Theramex HQ UK Limited, Sloane Square House, 1 Holbein 

Place, Belgravia, London SW1S 8NS, GB; 
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 174930 
(151) 14.6.1995 
(156) 6.12.2021 
(180) 6.12.2031 
(210) 65243 
(220) 6.12.1991 
(450) 14.9.1995 

 7 (511) 6, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 42 
(510) Nábytok a výrobky z dreva, sklo, keramika, kovový nábytok, 

skladacie schody (kovové a drevené), obchodné, sprostredko-
vateľské a obstarávateľské služby, stavebná činnosť, poraden-
stvo v uvedených oblastiach. 

(540) TRIANT 
(550) slovná 
(732) TRIANT, spol. s r. o., Potoční 188, 284 01 Kutná Hora, CZ; 
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 175527 
(151) 24.8.1995 
(156) 21.8.2022 
(180) 21.8.2032 
(210) 71033 
(220) 21.8.1992 
(450) 8.11.1995 

 7 (511) 5, 10 
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske, zdravotnícke, dietetic-

ké pre deti a chorých, chemické na účely lekárske; náplasti, 
obväzový materiál, hmoty určené na plombovanie zubov a na 
zubné odtlačky, prostriedky dezinfekčné, na ničenie rastlinných 
a živočíšnych škodcov; antiparazitné látky; prístroje a nástroje 
chirurgické, lekárske, zubolekárske, zverolekárske vrátane špe-
ciálneho nábytku pre tieto odbory vrátane prístrojov a zdra-
votníckych pomôcok, ako ortopedické bandáže, zdravotnícke 
výrobky z gumy, protézy; prikrývky vyhrievané elektricky; 
chirurgické nástroje nožiarskeho charakteru. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
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(732) DISPOLAB, spol. s r. o., Bělohorská 53, 636 00 Brno, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 176284 
(151) 28.11.1995 
(156) 17.1.2022 
(180) 17.1.2032 
(210) 65955 
(220) 17.1.1992 
(450) 7.2.1996 

 7 (511) 9, 16, 36, 41, 42 
(510) Programové vybavenie počítačov; užívateľské príručky k pro-

gramovému vybaveniu počítačov; sprostredkovateľská čin-
nosť v oblasti aplikácie výpočtovej techniky; vydavateľská a na- 
kladateľská činnosť v oblasti informácií o výpočtovej technike 
a jej využití; poradenská činnosť v oblasti aplikácie výpočto-
vej techniky; navrhovanie a realizácia automatizovaných sys-
témov riadenia. 

(540) 602 
(550) slovná 
(732) Software602 a. s., Hornokrčská 15, 140 00 Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 176747 
(151) 2.4.1996 
(156) 27.2.2022 
(180) 27.2.2032 
(210) 66875 
(220) 27.2.1992 
(450) 3.7.1996 

 7 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko, mliečne výrobky, syry. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, čierna, bordová, smotanová 
(732) COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS, 5 Rue 

Chantecoq, 92800 Puteaux, FR; 
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 176958 
(151) 21.6.1996 
(156) 2.6.2022 
(180) 2.6.2032 
(210) 68986 
(220) 2.6.1992 
(450) 4.9.1996 

 7 (511) 3 
(511) 3 - Prostriedky na ošetrovanie vlasov a účesov, spreje na vla-

sy, prípravky na ondulácie, vodičky na udržiavanie ondulácií, 
krémy na tvár a na pokožku, šampóny na vlasy, jemné mydlá 
pre ženy. 

(540) REDKEN 
(550) slovná 
(732) L'ORÉAL S. A., 14, rue Royale, 75008 Paris, FR; 
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 
 

(111) 177452 
(151) 5.2.1997 
(156) 24.3.2022 
(180) 24.3.2032 
(210) 67455 
(220) 24.3.1992 
(450) 7.5.1997 

 7 (511) 7, 37 
(510) Šijacie a pletacie stroje a overlocky; servisné služby pre šijacie 

stroje, pletacie stroje a overlocky. 

(540) AISIN 
(550) slovná 
(732) AISIN CORPORATION, 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-

ken, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 178203 
(151) 22.10.1997 
(156) 16.12.2021 
(180) 16.12.2031 
(210) 65431 
(220) 16.12.1991 
(442) 9.7.1997 
(450) 14.1.1998 

 7 (511) 7, 12 
(511) 7 - Elektronické spotrebiče do domácnosti, najmä šijacie, vy-

šívacie a pletacie stroje, elektromechanické spotrebiče do do-
mácnosti, najmä mixéry, šľahače. 
12 - Automobilové ochranné sklá, húkačky, stierače, reflekto-
ry, volanty, tlmiče, ich súčasti a náradie do automobilov, naj-
mä zdviháky, kľúče. 

(540) AISIN 
(550) slovná 
(732) AISIN CORPORATION, 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-

ken, JP; 
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 185816 
(151) 21.6.1999 
(156) 13.12.2021 
(180) 13.12.2031 
(210) 65397 
(220) 13.12.1991 
(442) 12.3.1999 
(450) 10.9.1999 

 7 (511) 1, 4, 6, 7, 9, 12, 16, 17, 19, 29, 30, 31, 32, 39 
(511) 1 - Poľnohospodárske hnojivá, prípravky na hnojenie, che-

mické výrobky pre poľnohospodárstvo, motorové palivá. 
4 - Palivá, palivové drevo, palivové plyny, palivový olej. 
6 - Stavebný kovový materiál. 
7 - Stavebné stroje a zariadenia. 
9 - Elektrotechnické zariadenia. 
12 - Dopravné prostriedky, motorové vozidlá. 
16 - Papiernický tovar. 
17 - Plastické hmoty, polotovary. 
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového. 
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervo-
vané, sušené a varené ovocie a zelenina, vajcia, mlieko a iné 
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, konzervované mäso a mä-
sové výrobky, konzervovaná zelenina, konzervované hotové 
jedlá na báze mäsa a zeleniny. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky, múka a obil- 
né prípravky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo 
a cukrovinky, zmrzlina, soľ, horčica, korenie, ocot, kvasnice, ká- 
vové, kakaové alebo čokoládové nápoje. 
31 - Poľnohospodárske odpady ako krmivo pre dobytok. 
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, nealkoholické nápoje, mine-
rálne vody, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
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39 - Distribúcia energie, nájom a prenájom dopravných pro-
striedkov, nákladná a osobná doprava, skladovanie a manipu-
lácia s tovarom, sprostredkovanie dopravy a prepravy. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) Čierna, červená, zelená, modrá, fialová 
(732) SETRA, spol. s r. o., Zvonařka 16, 617 00 Brno, CZ; 
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201202 
(151) 13.12.2002 
(156) 10.9.2021 
(180) 10.9.2031 
(210) 2649-2001 
(220) 10.9.2001 
(442) 10.9.2002 
(450) 4.3.2003 

 7 (511) 6, 7, 8 
(511) 6 - Kovové spojovacie a upevňovacie materiály so závitmi. 

7 - Komponenty na mechanické nástroje, ako sú hroty, čepele, 
vrtáky, korunky vrtákov, lôžka a hlavy; raznice hlavovacích 
strojov a nástrojov a nástroje na formovanie pracovných po-
vrchov komponentov. 
8 - Komponenty na ručné nástroje, ako skrutkovače a kľúče, 
ako sú hroty, čepele, vrtáky, korunky vrtákov, lôžka a hlavy. 

(540) TORX PLUS 
(550) slovná 
(732) Acument Intellectual Properties, LLC, 840 West Long Lake 

Road, Troy, Michigan 48098, US; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201203 
(151) 13.12.2002 
(156) 10.9.2021 
(180) 10.9.2031 
(210) 2650-2001 
(220) 10.9.2001 
(442) 10.9.2002 
(450) 4.3.2003 

 7 (511) 6, 7, 8 
(511) 6 - Kovové spojovacie a upevňovacie materiály so závitmi. 

7 - Komponenty na mechanické nástroje, ako sú hroty, čepele, 
vrtáky, korunky vrtákov, lôžka a hlavy; raznice hlavovacích 
strojov, nástrojov a nástroje na formovanie pracovných povr- 
chov komponentov. 
8 - Komponenty na ručné nástroje, ako skrutkovače a kľúče, 
ako sú hroty, čepele, vrtáky, korunky vrtákov, lôžka a hlavy. 

(540) TORX 
(550) slovná 
(732) Acument Intellectual Properties, LLC, 840 West Long Lake 

Road, Troy, Michigan 48098, US; 
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201241 
(151) 13.12.2002 
(156) 28.9.2021 
(180) 28.9.2031 
(210) 2855-2001 
(220) 28.9.2001 
(442) 10.9.2002 
(450) 4.3.2003 
 

 7 (511) 30 
(511) 30 - Trvanlivé a polotrvanlivé pečivo; jemné pečivo; oblátky; 

sušienky; napolitánky; keksy, biskvity; perníky, medovníky; múč- 
ne potraviny; jemné pečivo; výrobky z obilnín; koláče; dezer-
ty; zákusky; torty; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládo-
vé; piškóty; tortičky; výrobky v triede 30 obsahujúce kakao 
a/alebo kávu; kakaové, čokoládové, kávové, orieškové a ovoc- 
né náplne a krémy; trubičky; sucháre, perníky, medovníky; kre- 
kery (slané pečivo); pralinky; výrobky z kakaa; chuťové prísa-
dy; cukríky; cukrovinky; fondán; koláče s plnkou; karamelky; 
mandľové cukrovinky; kandis ako potrava; lupienky, vločky 
(obilninové); čokoláda; čokoládové a nečokoládové cukrovin-
ky; bonbóny; lízanky; želé; komprimáty; mentolové cukríky; 
žuvačky; zmrzliny; mandľová pasta; marcipán; jedlé ozdoby 
na torty; jedlé ozdoby na zákusky; keksy; lístkové cesto; mas-
lové, tukové cesto; mandľové cukrovinky; ovsená potrava; lu-
pienky, vločky (obilninové); vafle; tyčinky; čokoládové a ka-
kaové polevy; müsli; ovocné želé; cukrovinky na zdobenie via- 
nočných stromčekov; kávové príchuti; marcipán; chuťové prí-
sady; cukríky; cukrovinky; karamelky; pastilky (cukríky). 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o., Liptovská Porúbka 347, 

033 01 Liptovský Hrádok, SK; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201573 
(151) 16.1.2003 
(156) 9.11.2021 
(180) 9.11.2031 
(210) 3302-2001 
(220) 9.11.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

 7 (511) 1, 3, 4, 35 
(511) 1 - Hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo, lesníc-

tvo, záhradníctvo a záhradkárov; živné soli a roztoky na von-
kajšie a izbové rastliny a kvety; biologické prípravky, enzýmy 
a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; tenzidy ako 
chemické prísady do výrobkov; bakteriálne prípravky patriace 
do triedy 1; chemické prísady do fungicídov; chemické pro-
striedky na konzervovanie potravín a krmiva; umelé sladidlá. 
3 - Pracie, čistiace a leštiace prostriedky a prípravky, napr. 
avivážne a bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu 
a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; 
kozmetické výrobky všetkých druhov, najmä s obsahom ten-
zidov, napr. toaletné a tekuté mydlá, šampóny, peny a soli do 
kúpeľa, stabilizujúce peny, emulzie, pleťové mlieka a pleťové 
vody, zubné pasty a prášky, ústne vody. 
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky, mazadlá, zmesi pohlcu-
júce prach. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť v odbore pra-
cích a čistiacich prípravkov vrátane leštiacich, detergentov, koz- 
metických výrobkov, hnojív, fungicídov a bakteriálnych prí-
pravkov; informačný servis v daných odboroch; organizova- 
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nie, zabezpečovanie a usporadúvanie propagačných a/alebo 
komerčných výstav, propagačných akcií vrátane prehliadok 
výrobkov a služieb; obchodný manažment a prieskum trhu; 
pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; ob-
chodné zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem; do-
vozná a vývozná agentúra; podnikateľsko-obchodná infor-
mačná, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v daných od- 
boroch. 

(540) MILIT 
(550) slovná 
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201574 
(151) 16.1.2003 
(156) 9.11.2021 
(180) 9.11.2031 
(210) 3303-2001 
(220) 9.11.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

 7 (511) 1, 3, 4, 35 
(511) 1 - Hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo, lesníc-

tvo, záhradníctvo a záhradkárov; živné soli a roztoky na von-
kajšie a izbové rastliny a kvety; biologické prípravky, enzýmy 
a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; tenzidy ako 
chemické prísady do výrobkov; bakteriálne prípravky patriace 
do triedy 1; chemické prísady do fungicídov; chemické pro-
striedky na konzervovanie potravín a krmiva; umelé sladidlá. 
3 - Pracie čistiace, leštiace prostriedky a prípravky, napr. avi-
vážne a bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu a sa- 
nitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; koz-
metické výrobky všetkých druhov, najmä s obsahom tenzidov, 
napr. toaletné a tekuté mydlá, šampóny, peny a soli do kúpeľa, 
stabilizujúce peny, emulzie, pleťové mlieka a pleťové vody, 
zubné pasty a prášky, ústne vody. 
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky, mazadlá, zmesi pohlcu-
júce prach. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť v odbore pra-
cích a čistiacich prípravkov vrátane leštiacich, detergentov, 
kozmetických výrobkov, hnojív, fungicídov a bakteriálnych prí- 
pravkov; informačný servis v daných odboroch; organizova-
nie, zabezpečovanie a usporadúvanie propagačných a/alebo 
komerčných výstav, propagačných akcií vrátane prehliadok 
výrobkov a služieb; obchodný manažment a prieskum trhu; 
pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; ob-
chodné zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem; do-
vozná a vývozná agentúra; podnikateľsko-obchodná infor-
mačná, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v daných 
odboroch. 

(540) MILIS 
(550) slovná 
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201687 
(151) 16.1.2003 
(156) 5.11.2021 
(180) 5.11.2031 
(210) 3255-2001 
(220) 5.11.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

 7 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) BUSHMILLS 
(550) slovná 
 

(732) THE "OLD BUSHMILLS" DISTILLERY CO. LTD. spol. or- 
ganizovaná a existujúca podľa zákonov Severného Írska, An-
trim, IE; 

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

(111) 201708 
(151) 16.1.2003 
(156) 9.11.2021 
(180) 9.11.2031 
(210) 3304-2001 
(220) 9.11.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

 7 (511) 1, 3, 4, 35 
(511) 1 - Hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo, lesníc-

tvo, záhradníctvo a záhradkárov; živné soli a roztoky pre von-
kajšie a izbové rastliny a kvety; biologické prípravky, enzýmy 
a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; tenzidy ako 
chemické prísady do výrobkov; bakteriálne prípravky patriace 
do triedy 1; chemické prísady do fungicídov; chemické pro-
striedky na konzervovanie potravín a krmiva; umelé sladidlá. 
3 - Pracie, čistiace a leštiace prostriedky a prípravky, napr. avi- 
vážne a bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu  
a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; koz- 
metické výrobky všetkých druhov, najmä s obsahom tenzidov, 
napr. toaletné a tekuté mydlá, šampóny, peny a soli do kúpeľa, 
stabilizujúce peny, emulzie, pleťové mlieka a pleťové vody, 
zubné pasty a prášky, ústne vody. 
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky, mazadlá, zmesi pohlcu-
júce prach. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť v odbore pra-
cích a čistiacich prípravkov vrátane leštiacich, detergentov, 
kozmetických výrobkov, hnojív, fungicídov a bakteriálnych prí- 
pravkov; informačný servis v daných odboroch; organizova-
nie, zabezpečovanie a usporadúvanie propagačných a/alebo 
komerčných výstav, propagačných akcií vrátane prehliadok 
výrobkov a služieb; obchodný manažment a prieskum trhu; 
pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; ob-
chodné zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem; do-
vozná a vývozná agentúra; podnikateľsko-obchodná informač- 
ná, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v daných odbo-
roch. 

(540) SEN 
(550) slovná 
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201711 
(151) 16.1.2003 
(156) 9.11.2021 
(180) 9.11.2031 
(210) 3308-2001 
(220) 9.11.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 1.4.2003 

 7 (511) 1, 3, 4, 35 
(511) 1 - Hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo, lesníc-

tvo, záhradníctvo a záhradkárov; živné soli a roztoky pre von-
kajšie a izbové rastliny a kvety; biologické prípravky, enzýmy 
a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; tenzidy ako 
chemické prísady do výrobkov; bakteriálne prípravky patriace 
do triedy 1; chemické prísady do fungicídov; chemické pro-
striedky na konzervovanie potravín a krmiva; umelé sladidlá. 
3 - Pracie, čistiace a leštiace prostriedky a prípravky, napr. 
avivážne a bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu 
a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; 
kozmetické výrobky všetkých druhov, najmä s obsahom ten-
zidov, napr. toaletné a tekuté mydlá, šampóny, peny a soli do  
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kúpeľa, stabilizujúce peny, emulzie, pleťové mlieka a pleťové 
vody, zubné pasty a prášky, ústne vody. 
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky, mazadlá, zmesi pohlcu-
júce prach. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť v odbore pra-
cích a čistiacich prípravkov vrátane leštiacich, detergentov, 
kozmetických výrobkov, hnojív, fungicídov a bakteriálnych prí- 
pravkov; informačný servis v daných odboroch; organizova-
nie, zabezpečovanie a usporadúvanie propagačných a/alebo 
komerčných výstav, propagačných akcií vrátane prehliadok 
výrobkov a služieb; obchodný manažment a prieskum trhu; 
pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; ob-
chodné zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem; do-
vozná a vývozná agentúra; podnikateľsko-obchodná infor-
mačná, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v daných 
odboroch. 

(540) WOOD 
(550) slovná 
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201864 
(151) 10.2.2003 
(156) 5.11.2021 
(180) 5.11.2031 
(210) 3266-2001 
(220) 5.11.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

 7 (511) 1, 3, 4, 35 
(511) 1 - Hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo, lesníc-

tvo, záhradníctvo a pre záhradkárov; živné soli a roztoky pre 
vonkajšie a izbové rastliny a kvety; biologické prípravky, en- 
zýmy a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; tenzidy 
ako chemické prísady do výrobkov; chemické prísady do fungi-
cídov a bakteriálne prípravky patriace do triedy 1; chemické 
prostriedky na konzervovanie potravín a krmiva; umelé sladidlá. 
3 - Pracie, čistiace a leštiace prostriedky a prípravky, napr. 
avivážne a bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu 
a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; 
kozmetické výrobky všetkých druhov, najmä s obsahom ten-
zidov, napr. toaletné a tekuté mydlá, šampóny, peny a soli do 
kúpeľa, stabilizujúce peny, emulzie, pleťové mlieka a pleťové 
vody, zubné pasty a prášky, ústne vody. 
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky, mazadlá, zmesi pohlcu-
júce prach. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť v odbore pra-
cích a čistiacich prípravkov vrátane leštiacich detergentov, 
kozmetických výrobkov, hnojív, fungicídov a bakteriálnych prí- 
pravkov; informačný servis v daných odboroch; organizova-
nie, zabezpečovanie a usporadúvanie propagačných a/alebo ko- 
merčných výstav, propagačných akcií vrátane prehliadok vý-
robkov a služieb; obchodný manažment a prieskum trhu; po-
moc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; obchod-
né zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem; dovozná  
a vývozná agentúra; podnikateľsko-obchodná, informačná, kon-
zultačná a sprostredkovateľská činnosť v daných odboroch. 

(540) RASIN 
(550) slovná 
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201869 
(151) 10.2.2003 
(156) 9.11.2021 
(180) 9.11.2031 
(210) 3301-2001 
 

(220) 9.11.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

 7 (511) 1, 3, 4 
(511) 1 - Hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo, lesníc-

tvo, záhradníctvo a pre záhradkárov; živné soli a roztoky pre 
vonkajšie a izbové rastliny a kvety; biologické prípravky, en- 
zýmy a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; ten-
zidy ako chemické prísady do výrobkov; chemické prísady do 
fungicídov a bakteriálne prípravky patriace do triedy 1; che-
mické prostriedky na konzervovanie potravín a krmiva; umelé 
sladidlá. 
3 - Pracie, čistiace a leštiace prostriedky a prípravky, napr. 
avivážne a bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu  
a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; koz- 
metické výrobky všetkých druhov, najmä s obsahom tenzidov, 
napr. toaletné a tekuté mydlá, šampóny, peny a soli do kúpeľa, 
stabilizujúce peny, emulzie, pleťové mlieka a pleťové vody, 
zubné pasty a prášky, ústne vody. 
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky, mazadlá, zmesi pohlcu-
júce prach. 

(540) MILLI 
(550) slovná 
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201920 
(151) 10.2.2003 
(156) 3.12.2021 
(180) 3.12.2031 
(210) 3632-2001 
(220) 3.12.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

 7 (511) 36 
(511) 36 - Služby v oblasti finančníctva a peňažníctva, finančné in-

formácie, finančné poradenstvo, finančné konzultačné služby, 
prenájom nehnuteľností, obchodovanie s cennými papiermi, ob- 
starávanie vydávania cenných papierov, obstarávanie spláca-
nia cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich, faktoring  
a forfaiting, sprostredkovateľská činnosť v oblasti finančníctva. 

(540) ACROSS 
(550) slovná 
(732) Across Finance, a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava, SK; 
(740) Advokátska kancelária Mišík, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 201961 
(151) 11.2.2003 
(156) 5.11.2021 
(180) 5.11.2031 
(210) 3271-2001 
(220) 5.11.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 2.5.2003 

 7 (511) 6 
(511) 6 - Výrobky z kovov, najmä oceliarske výrobky, všetko pat-

riace do triedy 6. 

(540) U. S. STEEL 
(550) slovná 
(732) United States Steel Corporation, 600 Grant Street, Pittsburgh, 

PA 15219-2749, US; 
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK; 
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(111) 202188 
(151) 5.3.2003 
(156) 17.1.2022 
(180) 17.1.2032 
(210) 101-2002 
(220) 17.1.2002 
(442) 3.12.2002 
(450) 3.6.2003 

 8 (511) 1, 3, 4, 35 
(511) 1 - Hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo, lesníc-

tvo, záhradníctvo a záhradkárov; živné soli a roztoky na von-
kajšie a izbové rastliny a kvety; biologické prípravky, enzýmy 
a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; tenzidy ako 
chemické prísady do výrobkov; chemické prísady do fungicídov 
a bakteriálne prípravky patriace do triedy 1; chemické prostried-
ky na konzervovanie potravín a krmiva; umelé sladidlá. 
3 - Pracie čistiace a leštiace prostriedky a prípravky, napr. avi-
vážne a bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu  
a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; koz- 
metické výrobky všetkých druhov, najmä s obsahom tenzidov, 
napr. toaletné a tekuté mydlá, šampóny, peny a soli do kúpeľa, 
stabilizujúce peny, emulzie, pleťové mlieka a pleťové vody, 
zubné pasty a prášky, ústne vody. 
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky, mazadlá, zmesi pohlcu-
júce prach. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť v odbore pra-
cích a čistiacich prípravkov vrátane leštiacich, detergentov, 
kozmetických výrobkov, hnojív, fungicídov a bakteriálnych prí- 
pravkov; informačný servis v daných odboroch; organizova-
nie, zabezpečovanie a usporadúvanie propagačných a/alebo 
komerčných výstav, propagačných akcií vrátane prehliadok 
výrobkov a služieb; obchodný manažment a prieskum trhu; 
pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; ob-
chodné zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem; do-
vozná a vývozná agentúra; podnikateľsko-obchodná infor-
mačná, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v daných 
odboroch. 

(540) ZICO 
(550) slovná 
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 202249 
(151) 5.3.2003 
(156) 29.11.2021 
(180) 29.11.2031 
(210) 3560-2001 
(220) 29.11.2001 
(310) 172976 
(320) 23.10.2001 
(330) CZ 
(442) 3.12.2002 
(450) 3.6.2003 

 7 (511) 17, 19 
(511) 17 - Polotovary z plastických hmôt; materiály tesniace, upchá-

vacie a izolačné, najmä polystyrénové dosky a bloky. 
19 - Stavebné materiály nekovové, najmä polystyrénové dos-
ky, tvarovky a bloky, neohybné rúrky nekovové pre stavebníc-
tvo, asfalt, smola, prenosné konštrukcie nekovové, nekovové 
pomníky. 

(540) GEOFOAM 
(550) slovná 
(732) DCD IDEAL spol. s r. o., Dynín 88, 373 64 Dynín, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 
 
 
 

(111) 202342 
(151) 21.3.2003 
(156) 9.11.2021 
(180) 9.11.2031 
(210) 3305-2001 
(220) 9.11.2001 
(442) 8.10.2002 
(450) 3.6.2003 

 8 (511) 1, 3, 4, 35 
(511) 1 - Biologické prípravky, enzýmy a enzymatické prípravky na 

priemyselné využitie; tenzidy ako chemické prísady do výrob-
kov; chemické prostriedky na konzervovanie potravín a krmi-
va; umelé sladidlá. 
3 - Pracie, čistiace a leštiace prostriedky a prípravky, napr. 
avivážne a bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu  
a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; koz-
metické výrobky všetkých druhov, najmä s obsahom tenzidov, 
napr. toaletné a tekuté mydlá, šampóny, peny a soli do kúpeľa, 
stabilizujúce peny, emulzie, pleťové mlieka a pleťové vody, zub- 
né pasty a prášky, ústne vody. 
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky, mazadlá, zmesi pohlcu-
júce prach. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť v odbore pra-
cích a čistiacich prípravkov vrátane leštiacich, detergentov, 
kozmetických výrobkov, informačný servis v daných odboroch; 
organizovanie, zabezpečovanie a usporadúvanie propagač-
ných a/alebo komerčných výstav, propagačných akcií vrátane 
prehliadok výrobkov a služieb; obchodný manažment a prie-
skum trhu; pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej čin-
nosti; obchodné zastupovanie tuzemských a zahraničných fi-
riem; dovozná a vývozná agentúra; podnikateľsko-obchodná 
informačná, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v da-
ných odboroch. 

(540) ARTEX 
(550) slovná 
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 202975 
(151) 9.6.2003 
(156) 19.12.2021 
(180) 19.12.2031 
(210) 3828-2001 
(220) 19.12.2001 
(442) 4.3.2003 
(450) 11.9.2003 

 7 (511) 14, 17, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 35, 41 
(511) 14 - Hodinky, budíky, nástenné hodiny. 

17 - Igelitové tašky; nálepky s výnimkou nálepiek na kancelár-
ske účely a použitie v domácnosti (nálepky na mraziaci box, au-
to, odpadkový kôš a iné). 
18 - Slnečníky. 
24 - Textílie, uteráky, rukavice (chňapky). 
25 - Tričká, polokošele, mikiny, zástery, čiapky, čiapky so šil-
tom. 
28 - Hračky, autíčka, plyšové a plastové hračky; maskot. 
29 - Mäso, ryby, hydina, mäkkýše, kôrovce, zverina; mäsové 
výťažky; mrazené a chladené rybie výrobky; zelenina a ovo-
cie: mrazené, konzervované, sušené, varené; rôsoly, zavárani-
ny; vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych 
nápojov; mrazené mliečne krémy; jedlé oleje a tuky; konzer-
vované potraviny zaradené v triede 29; zelenina naložená  
v octe; lahôdkové výrobky, mrazené polotovary a hotové jedlá. 
30 - Káva, čaj, kakao, ryža, tapioka, kávové náhradky; múka  
a obilné výrobky určené na ľudskú výživu; nápoje z kávy, ka-
kaa, čokolády; chlieb, sucháre, sušienky, jemné pečivo, cuk-
rovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy; kvasnice, prášok do 
pečiva; soľ, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky; korenie; 
ľad; konzervované potraviny zaradené v triede 30. 
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34 - Zapaľovače. 
35 - Reklamná činnosť; organizovanie reklamných výstav. 
41 - Organizovanie súťaží; organizovanie ochutnávok; organi-
zovanie mediálnych kampaní; prezentácie firmy. 

(540) ALASKA 
(550) slovná 
(732) PRETOLOG s. r. o., M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, SK; 
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 203002 
(151) 9.6.2003 
(156) 18.2.2022 
(180) 18.2.2032 
(210) 449-2002 
(220) 18.2.2002 
(442) 4.3.2003 
(450) 11.9.2003 

 8 (511) 29 
(511) 29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky. 
(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, oranžová, béžová, hnedá 
(732) SAVENCIA S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR; 

 
 

(111) 203378 
(151) 3.7.2003 
(156) 13.2.2022 
(180) 13.2.2032 
(210) 385-2002 
(220) 13.2.2002 
(442) 1.4.2003 
(450) 7.10.2003 

 8 (511) 9, 20, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 
(511) 9 - Elektrické zariadenia na sledovanie a riadenie letovej pre-

vádzky, elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemy-
selných procesov, navigačné prístroje, pozorovacie prístroje, 
radary, rádionavigačné prístroje, rádiosondážne prístroje, rá-
diové prístroje, počítačový softvér. 
20 - Kovový nábytok. 
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie 
údajov v počítačových databázach. 
36 - Finančný lízing, sprostredkovanie (maklérstvo), sprostred- 
kovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnu-
teľností. 
37 - Montáž, údržba a opravy strojov, montáž a opravy tele-
komunikačných zariadení. 
38 - Počítačová komunikácia. 
41 - Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových 
podujatí, služby pre oddych a rekreáciu. 
42 - Počítačové programovanie, tvorba softvéru, návrh počíta-
čových systémov, inštalácia počítačových programov, projek-
tovanie a konštrukčná činnosť v oblasti strojárstva, výskum  
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov). 
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania, hotelierske služ-
by. 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) biela, modrá, červená 
(732) ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, SK; 
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK; 

 
 

(111) 203571 
(151) 6.8.2003 
(156) 13.3.2022 
(180) 13.3.2032 
(210) 739-2002 
(220) 13.3.2002 
(442) 2.5.2003 
(450) 4.11.2003 

 8 (511) 9, 16, 41, 42 
(511) 9 - Počítačový softvér a hardvér, zariadenia výpočtovej tech-

niky. 
16 - Manuály a návody na používanie softvéru. 
41 - Školenia. 
42 - Služby poskytované v súvislosti s používaním softvéru, 
najmä servis počítačových programov, prenájom počítačového 
softvéru, tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačo-
vých stránok (Web stránok) pre zákazníkov, navrhovanie po-
čítačových systémov, zhotovovanie kópií počítačových progra- 
mov, obnovovanie počítačovej databázy, programovanie počí-
tačovej databázy, inštalácia počítačových programov, aktuali-
zovanie počítačových programov, zhotovovanie kópii počíta-
čových programov, návrh počítačových systémov, poradenské 
služby v oblasti počítačového hardvéru, prenájom počítačov  
a počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových 
programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a kon- 
verzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické 
médiá, servis počítačových programov. 

(540) Cígler Software 
(550) slovná 
(732) Cígler Martin, Högrova 17, 612 00 Brno, CZ; 
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 203682 
(151) 7.8.2003 
(156) 19.4.2022 
(180) 19.4.2032 
(210) 1163-2002 
(220) 19.4.2002 
(442) 2.5.2003 
(450) 4.11.2003 

 8 (511) 33 
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) PRADĚD 
(550) slovná 
(732) R. Jelinek Group SE, Hart van Brabantlaan 12-16, 5038JL 

Tilburg, NL; 
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK; 
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(111) 203939 
(151) 8.9.2003 
(156) 27.5.2022 
(180) 27.5.2032 
(210) 1572-2002 
(220) 27.5.2002 
(442) 3.6.2003 
(450) 2.12.2003 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Šľahačka, želatína. 

30 - Polotovary na výrobu koláčov, zákuskov a tort, prášok na 
výrobu koláčov, zákuskov a tort, zmes v prášku na prípravu 
koláčov, zákuskov a tort, cestá, cestá na koláče, cukrovinky, 
chuťové prísady, jemné pečivo, koláče s plnkou, lístkové ces-
to, múčne potraviny, múka, výrobky z múky, ozdoby na torty, 
potravinárska múka, príchuti do potravín s výnimkou esencií  
a éterických olejov, škrobovité potraviny, prášok do pečiva, 
príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov, 
príchuti s výnimkou éterických olejov, príchuti do nápojov  
s výnimkou éterických olejov, pšeničná múka, sušienky, su-
cháre, keksy, biskvity, škrob ako potravina, škrobové výrobky 
ako potrava, prípravky na stuženie šľahačky, výrobky z kakaa, 
zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, zákusky, kolá-
če, torty. 

(540) 

  
 

(550) priestorová 
(591) modrá, červená, žltá, hnedá, biela, bledomodrá, béžová 
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, 33617 

33617 Bielefeld, DE; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 203940 
(151) 8.9.2003 
(156) 27.5.2022 
(180) 27.5.2032 
(210) 1573-2002 
(220) 27.5.2002 
(442) 3.6.2003 
(450) 2.12.2003 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Šľahačka, želatína. 

30 - Polotovary na výrobu koláčov, zákuskov a tort, prášok na 
výrobu koláčov, zákuskov a tort, zmes v prášku na prípravu 
koláčov, zákuskov a tort, cestá, cestá na koláče, cukrovinky, 
chuťové prísady, jemné pečivo, koláče s plnkou, lístkové ces-
to, múčne potraviny, múka, výrobky z múky, ozdoby na torty, 
potravinárska múka, príchuti do potravín s výnimkou esencií  
a éterických olejov, škrobovité potraviny, prášok do pečiva, 
príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov, 
príchuti s výnimkou éterických olejov, príchuti do nápojov  
s výnimkou éterických olejov, pšeničná múka, sušienky, su-
cháre, keksy, biskvity, škrob ako potravina, škrobové výrobky 
ako potrava, prípravky na stuženie šľahačky, výrobky z kakaa,  

zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, zákusky, kolá-
če, torty. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 203941 
(151) 8.9.2003 
(156) 27.5.2022 
(180) 27.5.2032 
(210) 1574-2002 
(220) 27.5.2002 
(442) 3.6.2003 
(450) 2.12.2003 

 8 (511) 29, 30 
(511) 29 - Šľahačka, želatína. 

30 - Polotovary na výrobu koláčov, zákuskov a tort, prášok na 
výrobu koláčov, zákuskov a tort, zmes v prášku na prípravu ko- 
láčov, zákuskov a tort, cestá, cestá na koláče, cukrovinky, chu- 
ťové prísady, jemné pečivo, koláče s plnkou, lístkové cesto, 
múčne potraviny, múka, výrobky z múky, ozdoby na torty, po-
travinárska múka, príchuti do potravín s výnimkou esencií  
a éterických olejov, škrobovité potraviny, prášok do pečiva, 
príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov, 
príchuti s výnimkou éterických olejov, príchuti do nápojov  
s výnimkou éterických olejov, pšeničná múka, sušienky, su-
cháre, keksy, biskvity, škrob ako potravina, škrobové výrobky 
ako potrava, prípravky na stuženie šľahačky, výrobky z kakaa, 
zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, zákusky, kolá-
če, torty. 

(540) 

  
 

(550) priestorová 
(591) hnedá, béžová, žltá, biela 
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, 33617 

33617 Bielefeld, DE; 
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 204577 
(151) 15.12.2003 
(156) 19.12.2021 
(180) 19.12.2031 
(210) 3834-2001 
(220) 19.12.2001 
(442) 11.9.2003 
(450) 2.3.2004 

 7 (511) 1, 3, 4, 35 
(511) 1 - Hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo, lesníc-

tvo, záhradníctvo a záhradkárov; živé soli a roztoky pre von- 
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kajšie a izbové rastliny a kvety; biologické prípravky, enzýmy 
a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; tenzidy ako 
chemické prísady do výrobkov; chemické prísady do fungicí-
dov a bakteriálne prípravky patriace do triedy 1; chemické pro- 
striedky na konzervovanie potravín a krmiva; umelé sladidlá. 
3 - Pracie, čistiace a leštiace prostriedky a prípravky, napr. 
avivážne a bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu 
a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; te-
kuté mydlá, šampóny, peny a soli do kúpeľa, stabilizujúce pe-
ny, emulzie, pleťové mlieka a pleťové vody, zubné pasty, úst-
ne vody. 
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky, mazadlá, zmesi pohlcu-
júce prach. 
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť v odbore pra-
cích a čistiacich prípravkov vrátane leštiacich, detergentov, 
kozmetických výrobkov, hnojív, fungicídov a bakteriálnych prí- 
pravkov; informačný servis v daných odboroch; organizova-
nie, zabezpečovanie a usporadúvanie propagačných a/alebo 
komerčných výstav, propagačných akcií vrátane prehliadok 
výrobkov a služieb; obchodný manažment a prieskum trhu; 
pomoc pri riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; ob-
chodné zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem; do-
vozná a vývozná agentúra; podnikateľsko-obchodná infor-
mačná, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v daných 
odboroch. 

(540) NATHALIE 
(550) slovná 
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ; 
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 205457 
(151) 19.2.2004 
(156) 9.11.2021 
(180) 9.11.2031 
(210) 3300-2001 
(220) 9.11.2001 
(442) 6.11.2002 
(450) 4.5.2004 

 8 (511) 3, 5, 8, 21 
(511) 3 - Prípravky na bielenie a prípravky na pranie, pracie prášky, 

aviváže; prípravky na čistenie, umývanie, leštenie, odmasťo-
vanie a brúsenie; krémy na obuv; leštiace krémy na obuv; leš-
tiace vosky; leštidlá na obuv. 
5 - Prípravky repelentné; vzduch (prípravky na osvieženie 
vzduchu). 
8 - Holiace potreby, holiace strojčeky, britvy; nožnice na stri-
hanie vlasov; manikúrové súpravy, pedikúrové súpravy. 
21 - Zubné kefky, dentálne nite; kefy, hrebene. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) Mattes Slovakia, spol. s r.o., Hollého 1178, 014 01 Bytča, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 207346 
(151) 6.10.2004 
(156) 5.11.2021 
(180) 5.11.2031 
(210) 3257-2001 
(220) 5.11.2001 
(442) 8.10.2002 
 
 

(450) 1.12.2004 
 7 (511) 33 

(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva. 

(540) BLACK BUSH 
(550) slovná 
(732) THE "OLD BUSHMILLS" DISTILLERY CO. LTD. spol. or- 

ganizovaná a existujúca podľa zákonov Severného Írska, An-
trim, IE; 

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

(111) 232435 
(151) 12.6.2012 
(156) 24.11.2021 
(180) 24.11.2031 
(210) 1979-2011 
(220) 24.11.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 9, 16, 35, 39, 41 
(511) 9 - Kódované karty, identifikačné karty, magnetické karty, kar- 

ty obsahujúce integrované obvody, magnetické nosiče údajov, 
optické nosiče údajov, čítacie zariadenia kariet, optické čítače, 
čítače čiarového kódu, počítačový softvér, nahrané počítačové 
programy, nahrané operačné programy, počítače, periférne za-
riadenia k počítačom. 
16 - Papierové karty, predmety z kartónu, papierové propa-
gačné materiály, prospekty, publikácie, letáky, brožúry, plagá-
ty, formuláre, príručky, nálepky, lepiace štítky, pútače z papie-
ra alebo lepenky. 
35 - Reklamné služby a služby promotion týkajúce sa cestov-
ného ruchu, organizovanie komerčných výstav a veľtrhov s te- 
matikou cestovného ruchu; obchodné informačné a obchodné 
poradenské služby týkajúce sa oblasti cestovného ruchu; ad-
ministratívna správa hotelov, administratívne spracovanie ob-
chodných objednávok; vyhľadávanie informácií v počítačo-
vých súboroch pre zákazníkov; obchodné informácie z oblasti 
cestovného ruchu; komerčné informačné kancelárie; licencie 
(obchodná správa) výrobkov a služieb pre tretie osoby; zbie-
ranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; podpora 
predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej čin-
nosti; reklama; reklama (on line) na počítačovej komunikačnej 
sieti; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie 
a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklam-
ných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové re-
klamné služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia 
dokumentov; obchodné informácie a rady pre spotrebiteľov; za- 
sielanie reklamných materiálov zákazníkom; služby zaobera-
júce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; obchodné 
konzultačné služby pre hotely, reštaurácie a zariadenia cestov-
ného ruchu. 
39 - Organizovanie exkurzií, ciest a turistických plavieb, orga-
nizovanie zájazdov; informácie o doprave z oblasti cestovného 
ruchu; rezervácia miesteniek na cestovanie, rezervácie zájaz-
dov; sprevádzanie turistov, turistické prehliadky. 
41 - Služby v oblasti zábavy vrátane výroby a organizovania 
divadelných predstavení, zábavné parky; rezervácie vstupeniek, 
poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; 
vydávanie časopisov a máp v elektronickej forme, poskytova-
nie elektronických publikácií on line, prevádzkovanie športo-
vých zariadení, golfové ihriská, služby športovísk, organizo-
vanie športových súťaží; služby na oddych a rekreáciu, infor-
mácie o možnostiach rekreácie, informácie o výchove a vzde-
lávaní v oblasti cestovného ruchu; služby rezervácie a posky-
tovanie vstupeniek na športové, kultúrne, zábavné a vzdeláva-
cie podujatia, informácie o športových, kultúrnych, zábavných 
a vzdelávacích podujatiach. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, modrá, zelená, biela, žltá, hnedá 
(732) Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 

031 42 Liptovský Mikuláš, SK; 
 
 

(111) 232461 
(151) 12.6.2012 
(156) 21.12.2021 
(180) 21.12.2031 
(210) 2169-2011 
(220) 21.12.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 6, 7, 12 
(511) 6 - Kovové čapy, mastiace čapy, kovové dielce, kovové dýzy, 

kovové kolená na potrubie, kovové kolíky, lamely, vložky, ten- 
ké doštičky, kovové matice, medené krúžky, pružiny. 
7 - Prídavné zariadenia, piesty motorov, štartéry motorov a hna- 
cích strojov, zapaľovacie induktory do motorov, alternátory, 
piestové časti, čerpadlá (ako časti strojov, motorov a hnacích 
strojov), čerpadlá, pumpy (stroje), cestné stroje, chladiče do 
motorov a hnacích strojov, cievky (ako časti strojov), držiaky 
(ako časti strojov), dúchadlá, výtlačné ventilátory, dynamá, fil-
tre na čistenie a chladenie vzduchu (do motorov), filtre (časti 
strojov alebo motorov), hlavy valcov do motorov, hriadele stro- 
jov, hriadele, kľuky, páky ako časti strojov, hydraulické mo-
tor, karburátory, prívody karburátorov, kardanové spojky, ka-
talyzátory do motorov, zberné kefy na elektrickom dyname, 
kladivá (ako časti strojov), klapky (ako časti strojov), kĺby, 
spojky, spojenia, styky (časti strojov), kľukové hriadele, kľu-
kové skrine strojov, motorov a hnacích strojov, kolesá (ako 
časti strojov), kompresory, nosné konzoly na stroje, kotúčové 
spojky (stroje), piestne krúžky, kryty ako časti strojov, kypriče 
(ako stroje), mechanické lopatové nakladače, ložiská ako časti 
strojov, antifrikačné ložiská do strojov, ihličkové ložiská, lo-
žiskové čapy (časti strojov), manipulátory (stroje), manipulá-
tory (zariadenia na nakladanie a vykladanie), mastenice (ako 
časti strojov), objímky na mazanie (časti strojov), membrány 
čerpadiel, miešačky, piesty motorov, zapaľovacie induktory do 
motorov, nakladacie výložníky, ručné nástroje a náradie na iný 
než ručný pohon, nástroje ako časti strojov, nosné konzoly na 
stroje, nože ako časti strojov, objímky, krúžky na mazanie 
(časti strojov), ochranné kryty strojov, odlučovače oleja, odlu-
čovače vody (separátory), ojnice na stroje, motory a hnacie 
stroje, ovládacie káble strojov, motorov a hnacích strojov, pa-
livové konvertory do zážihových motorov, piestové časti, pies-
ty ako časti strojov, ploché spätné ventily, záklopky (ako časti 
strojov), plunžery, prevody strojov, generátory prúdu, pružiny 
ako časti strojov, pumpy na mazanie, radlice, redukčné ventily 
(ako časti strojov), regulátory otáčok strojov, motorov a hna-
cích strojov, remene do motorov a hnacích strojov, remene 
ventilátorov do motorov, remenice (ako časti strojov), reťaze 
zdvíhadiel (časti strojov), riadiace mechanizmy strojov, moto-
rov a hnacích strojov, hydraulický riadiaci mechanizmus stro-
jov, motorov a hnacích strojov, pneumatický riadiaci mecha-
nizmus strojov, motorov a hnacích strojov, rýpadlá, samoma- 
 

zacie ložiská, šetriče paliva do motorov, sitá (ako stroje alebo 
ich časti), snehové pluhy, spojky, spojenia, styky, kĺby (časti 
motorov), štartéry motorov a hnacích strojov, statory (ako čas-
ti strojov), kolesá strojov, súkolesia (ako časti strojov), ťahadlá 
(spojovacie tyče) na stroje, motory a hnacie stroje, tlmiče mo-
torov, piesty tlmičov ako časti strojov, turbokompresory, uhlí-
kové kefy, upchávky ako časti strojov, valce ako časti strojov, 
valce motorov a hnacích strojov, piesty valcov, ventilátory mo- 
torov a hnacích strojov, ventily (časti strojov, motorov a hna-
cích strojov), vložky do filtračných zariadení, vodiace zariade-
nia ako časti strojov, vstrekovanie do motorov, výfukové po-
trubia motorov, výmenníky tepla ako časti strojov, výtlačné 
ventily (ako časti strojov), samohybné zametacie stroje, zapa-
ľovače zážihových motorov, zapaľovacie sviečky do spaľova-
cích motorov, zberné kefy na elektrickom dyname, zdvíhacie 
zariadenia, zdviháky (stroje), stroje na zemné práce, exkaváto-
ry. 
12 - Žeraviace sviečky do naftových motorov, blatníky, brz-
dové čeľuste na vozidlá, brzdové diely do vozidiel, čapy na 
pneumatiky, čapy náprav, čelné sklá, obruče hláv kolies, hna-
cie motory do pozemných vozidiel, prevodové hriadele do po-
zemných vozidiel, hydraulické obvody do vozidiel, kolesá vo-
zidiel, nápravy vozidiel, brzdové obloženie do dopravných 
prostriedkov, plášte na pneumatiky, pneumatiky, podvozky 
vozidiel, prevodové hriadele do pozemných vozidiel, smerov-
ky na vozidlá, spätné zrkadlá, spojky pozemných vozidiel, stie- 
rače, uzávery palivových nádrží vozidiel, vozíky na manipulá-
ciu s tovarom, vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) GLOBAL RESOURCE s. r. o., Tulská 1358/6, 960 01 Zvo-

len, SK; 
 
 

(111) 232489 
(151) 12.6.2012 
(156) 29.11.2021 
(180) 29.11.2031 
(210) 5819-2011 
(220) 29.11.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 41, 43 
(511) 41 - Výchovno-zábavné klubové služby; plánovanie a organi-

zovanie večierkov; služby na oddych rekreáciu; služby ciga-
rového klubu; služby fajčiarskeho klubu. 
43 - Služby barov; kaviarne. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) sivá, čierna, modrá 
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(732) OMNIA, a. s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, SK; 
(740) Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o., Brati-

slava, SK; 
 
 

(111) 232501 
(151) 12.6.2012 
(156) 20.5.2021 
(180) 20.5.2031 
(210) 862-2011 
(220) 20.5.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 5, 30, 35 
(511) 5 - Cukrovinárske a pečivárske výrobky s posilňujúcim a pod-

porným účinkom; cukrovinárske a pečivárske výrobky pre dia- 
betikov; ďalej uvedené výrobky pre diabetikov: trvanlivé a po-
lotrvanlivé pečivo; jemné pečivo; oblátky; kokosové oblátky; 
sušienky; napolitánky; keksy; biskvity; perníky; medovníky; 
múčne potraviny; výrobky z obilnín určené na ľudskú spotre-
bu; koláče; dezerty; zákusky; trvanlivé pečivo čokoládové a ne- 
čokoládové; piškóty; tortičky; výrobky v triede 5 obsahujúce 
kakao a/alebo kávu; kakaové, čokoládové, kávové, orieškové  
a ovocné náplne a krémy; výrobky z kakaa; koláče s plnkou; 
čokoládové a nečokoládové cukrovinky; tyčinky (cukrovinky 
alebo pečivo); čokoládové a kakaové polevy. 
30 - Trvanlivé a polotrvanlivé pečivo; jemné pečivo; oblátky; 
kokosové oblátky; sušienky; napolitánky; keksy; biskvity; per- 
níky; medovníky; múčne potraviny; výrobky z obilnín určené 
na ľudskú spotrebu; koláče; dezerty; zákusky; trvanlivé pečivo 
čokoládové a nečokoládové; piškóty; tortičky; výrobky v trie-
de 30 obsahujúce kakao a/alebo kávu; kakaové, čokoládové, 
kávové, orieškové a ovocné náplne a krémy; výrobky z kakaa; 
koláče s plnkou; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; ty-
činky (cukrovinky alebo pečivo); čokoládové a kakaové pole-
vy. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvede-
nými v triedach 5 a 30; sprostredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) zelená, biela, hnedá, béžová, žltá 
(732) Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o., Liptovská Porúbka 347, 

033 01 Liptovský Hrádok, SK; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232502 
(151) 12.6.2012 
(156) 20.5.2021 
(180) 20.5.2031 
(210) 863-2011 
(220) 20.5.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 5, 30, 35 
(511) 5 - Cukrovinárske a pečivárske výrobky s posilňujúcim a pod-

porným účinkom; cukrovinárske a pečivárske výrobky pre dia- 
betikov; ďalej uvedené výrobky pre diabetikov; trvanlivé a po-
lotrvanlivé pečivo; jemné pečivo; oblátky; kokosové oblátky; 
sušienky; napolitánky; keksy; biskvity; perníky; medovníky; 
múčne potraviny; výrobky z obilnín určené na ľudskú spotre-
bu; koláče; dezerty; zákusky; trvanlivé pečivo čokoládové  
 

 a nečokoládové; piškóty; tortičky; výrobky v triede 5 obsahu-
júce kakao a/alebo kávu; kakaové, čokoládové, kávové, orieš-
kové a ovocné náplne a krémy; výrobky z kakaa; koláče s pln-
kou; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; tyčinky (cukro-
vinky alebo pečivo); čokoládové a kakaové polevy. 
30 - Trvanlivé a polotrvanlivé pečivo; jemné pečivo; oblátky; 
kokosové oblátky; sušienky; napolitánky; keksy; biskvity; per- 
níky; medovníky; múčne potraviny; výrobky z obilnín určené 
na ľudskú spotrebu; koláče; dezerty; zákusky; trvanlivé pečivo 
čokoládové a nečokoládové; piškóty; tortičky; výrobky v trie-
de 30 obsahujúce kakao a/alebo kávu; kakaové, čokoládové, 
kávové, orieškové a ovocné náplne a krémy; výrobky z kakaa; 
koláče s plnkou; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; ty-
činky (cukrovinky alebo pečivo); čokoládové a kakaové pole-
vy. 
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvede-
nými v triedach 5 a 30; sprostredkovanie obchodu s tovarmi. 

(540) Arica 
(550) slovná 
(732) Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o., Liptovská Porúbka 347, 

033 01 Liptovský Hrádok, SK; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232550 
(151) 12.6.2012 
(156) 10.11.2021 
(180) 10.11.2031 
(210) 1908-2011 
(220) 10.11.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 6, 19, 35, 37 
(511) 6 - Kovová výstuž do betónových prefabrikátov; kovové deb-

nenia na odlievanie betónových konštrukcií; kovové debnenie 
na betónové formy; kovové formy na odlievanie betónu; ko-
vové formy na výrobu betónových prefabrikátov; kovové ka-
náliky na zaliatie do betónu; kovové kotvy na ukotvenie pre-
fabrikovaných betónových obkladových panelov; kovové lát-
ky na spevňovanie betónu; kovové membrány pre obrusné be-
tónové vrstvy; kovové pásky na spevňovanie betónu; kovové 
prvky na stavbu debnení pre betónové konštrukcie; kovové 
spoje na spájanie vystužovacích tyčí v betónových stĺpoch; 
kovové dýzy na striekanie betónu; kovové výtlakové predmety 
na vytváranie otvorov v betónových častiach; kovové zdvíha-
cie oká na manipuláciu s betónovými dielcami; antikorové vý-
stužné tyče pre betónové stavby; okrúhle kovové tyče na vy-
stužovanie betónu; zväzovacie drôty na konštrukcie predpäté-
ho betónu; ostnaté drôty; kovové materiály na ploty; priebežné 
kovové ostnaté pásy na ploty; obyčajné kovy a ich zliatiny; 
stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; káble a drô- 
ty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; železiarsky 
tovar; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; iné 
výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; rudy. 
19 - Betón; betónové podpery; betónové stĺpy; dielce, výrob-
ky, prefabrikáty z betónu; predtvarované betónové stavebné 
prvky; prefabrikované betónové nosníky; betónové prvky plo-
tov; betónové prvky oporných múrov; betónové stĺpiky; betón 
s farebnou povrchovou úpravou; betón s vytlačenými vzormi 
na povrchu; betón vystužený syntetickými vláknami; betón upra- 
vený textúrovaním; betónová vyvažovacia malta; cement; az-
bestocement; cementové platne; ohňovzdorné cementové omiet- 
ky; stavebná malta; spojivá do muriva; hotové betónové zme-
si; betónová zmes pripravená na liatie na stavbe; betónové 
bloky; betónové debniace dosky; betónové dosky; betónové kve- 
tináče; betónové dláždiace kamene; betónové dlažobné dielce; 
betónové platne; betónové nosníky; betónové obkladové pane-
ly; betónové materiály na ochranu pred rádioaktívnym žiare-
ním na stavbu budov; betónové obrubníkové prvky; betónové 
odvodňovacie žľaby; betónové panely na zadržiavanie zemi- 
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ny; betónové výrobky na zadržiavanie svahov; architektonické 
betónové výrobky; betónové prvky pre stavebný priemysel; 
betónové stavebné dosky; betónové stavebné materiály zosil-
nené umelohmotnými a sklenenými vláknami; betónové rúry; 
betónové škridly; betónové strešné dosky; betónové trezory; 
betónové záhradné ozdoby; betónové zmesi na opravu striech; 
dielce z ľahčeného betónu; formy z polystyrénu na odlievanie 
betónových podláh na mieste; plastové formy na betón; ná-
hrobné dosky z kameňa, betónu alebo mramoru; nekovové 
debnenia na výrobu betónových dielcov; nekovové formy na 
betón; nekovové tkaniny do betónu; nekovové prvky na vytvá-
ranie dutín v betónových výrobkoch; nekovové vystužovacie 
tyče do betónu; nekovové opory pre ploty; piesok na prípravu 
betónu; polymérový betón; prísady do betónu; struskový be-
tón; syntetický betón; vláknité zmesi ako zložky betónu; žia-
ruvzdorné betónové výrobky; nekovové ploty s ochranou pred 
pripevňovaním plagátov; nekovové ploty s ochranou proti gra-
fitom; nekovové stavebné materiály pre stavebnicové ploty; 
nekovové stĺpy na ploty; nekovové stavebné materiály; neko-
vové rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové 
prenosné stavby; pomníky okrem kovových. 
35 - Odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné 
poradenstvo pri predaji betónových plotov, betónových pre-
fabrikátov, betónového barierového oplotenia; maloobchodné 
a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 1, 2, 
6, 7 a 19; zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie 
osoby (okrem dopravy) najmä betónových prefabrikátov, stĺ-
pikov, pilierov, platní a vystuží s cieľom umožniť zákazní-
kom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a naku-
povať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľ-
koobchodných predajní, prostredníctvom katalógového preda-
ja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom we-
bových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; poraden-
stvo v obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákaz- 
níkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na ob-
chodné a reklamné účely; reklamné služby; obchodný manaž- 
ment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske 
práce; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
37 - Betónovanie; betónovanie čerpadlami; drvenie betónu; 
inžinierske stavby budované kladením betónových tvaroviek; 
inžinierske stavby budované liatím betónu; natieranie betónu; 
obnovenie betónu; opravy betónu; predpínanie betónu; tesne-
nie betónom; prenájom miešačiek betónu; prenájom strojov na 
pumpovanie betónu; prenájom zariadení na miešanie betóno-
vej zmesi; stavba vystužených betónových konštrukcií s vyu-
žitím posuvných debnení; stavebníctvo; opravy; stavebné čin-
nosti, predovšetkým stavebné činnosti spojené s budovaním 
betónových oplotení; terénne úpravy ako súčasť stavebných 
činností; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách 
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, 
SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) červená, biela, sivá a odtiene sivej 
(732) Horváth Tibor, Valtašúrska 514/4, 919 25 Šúrovce, SK; 
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK; 

 
 

(111) 232552 
(151) 12.6.2012 
(156) 15.11.2021 
(180) 15.11.2031 
(210) 1911-2011 
(220) 15.11.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 2, 17, 19, 42 
(511) 2 - Farby; laky; vodou riediteľné silno - vrstvové glazúrovacie 

laky; emaily; fermeže; náterové laky; riedidlá do náterových 
látok, farieb a lakov; zlatolaky, tmely a spojivá zaradené do 
triedy 2; farbivá; moridlá; ochranné prostriedky proti hrdzi 
kovov a hnilobe dreva; práškové náterové laky; práškové far-
by; impregnačné prostriedky na drevo a na betón; moridlá na 
drevo; elektroforézne náterové látky; aditíva do náterových 
hmôt. 
17 - Izolačné náterové a nástrekové hmoty; nástrekové hmoty 
na báze organických spojív a organických plnidiel. 
19 - Fasádne náterové hmoty; náterové hmoty na stavebné 
účely; omietkoviny; maltovinové spojivá; liate podlahy; asfal-
tové nátery; stavebné nástrekové hmoty na báze organických 
spojív a organických plnidiel; interiérové farby; lepiace a štr-
kové hmoty. 
42 - Vývoj a výskum v oblasti farieb a lakov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, modrá, červená, žltá 
(732) COLORLAK, a. s., Tovární ul. 1076, 686 02 Staré Město, CZ; 
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany, SK; 

 
 

(111) 232554 
(151) 12.6.2012 
(156) 15.11.2021 
(180) 15.11.2031 
(210) 1916-2011 
(220) 15.11.2011 
(442) 2.3.2012 
(450) 6.8.2012 

 9 (511) 1, 6, 7, 8, 9, 11 
(511) 1 - Prípravky na tvrdé spájkovanie; spájkovacie pasty; zvára-

cie pasty; chemické prípravky na zváranie; tavidlá na tvrdé 
spájkovanie. 
6 - Drôty z obyčajných kovov; kovové dýzy; elektródy na 
spájkovanie a zváranie; zváracie a spájkovacie elektródy; ko-
vové drôty a tyče na zváranie; hliníková fólia; hliníkový drôt; 
oceľový drôt; spájkovací drôt; strieborná spájka; spájky. 
7 - Brúsky (ako stroje); kyslíkové, rezacie horáky (stroje); au-
togénne horáky na rezanie; zváracie horáky na plyn; kompre-
sory (ako stroje); odsávacie stroje na priemyselné účely; pat-
róny do filtračných zariadení; redukčné ventily; rezacie stroje; 
elektrické zváračky ako stroje; frézy (stroje). 
8 - Brúsky (ručné náradie); brúsne kamene; brúsne kotúče; 
brúsne kotúče (ručné náradie); brusné nástroje; frézy (ručné); 
zváracie horáky. 
9 - Elektrické drôty; katódy; elektrické káble; zariadenie na re-
zanie elektrickým oblúkom; zariadenia na zváranie elektric-
kým oblúkom; prístroje na zváranie elektrickým oblúkom; zvá- 
račské prilby; prúdové usmerňovače; ochranné rukavice; zvá-
racie elektródy; elektrické zváracie zariadenia; elektrické zvá-
račské prístroje; ochranné masky; ochranné obleky; ochranná 
obuv. 
11 - Dýzy. 
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(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, žltá 
(732) Kjellberg Trading s.r.o., Na Bystričku 39, 036 01 Martin, SK; 

 
 

(111) 232724 
(151) 11.7.2012 
(156) 15.12.2021 
(180) 15.12.2031 
(210) 5866-2011 
(220) 15.12.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 

 9 (511) 5 
(511) 5 - Repelenty; repelenty proti lesnej zveri; herbicídy; insekti-

cídy; fungicídy. 

(540) FORESTER 
(550) slovná 
(732) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232725 
(151) 11.7.2012 
(156) 15.12.2021 
(180) 15.12.2031 
(210) 5867-2011 
(220) 15.12.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 

 9 (511) 1, 5 
(511) 1 - Hnojivá. 

5 - Herbicídy; insekticídy; fungicídy. 

(540) GreenVital 
(550) slovná 
(732) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232726 
(151) 11.7.2012 
(156) 15.12.2021 
(180) 15.12.2031 
(210) 5868-2011 
(220) 15.12.2011 
(442) 3.4.2012 
(450) 3.9.2012 

 9 (511) 1, 5 
(511) 1 - Hnojivá. 

5 - Herbicídy; insekticídy; fungicídy. 

(540) AlgaVital 
(550) slovná 
(732) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK; 
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 232727 
(151) 11.7.2012 
(156) 15.12.2021 
(180) 15.12.2031 
(210) 5870-2011 
(220) 15.12.2011 
(442) 3.4.2012 
 

(450) 3.9.2012 
 9 (511) 1, 5 

(511) 1 - Hnojivá. 
5 - Fungicídy. 

(540) SULIKA 
(550) slovná 
(732) ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, 

SK; 
 
 

(111) 233111 
(151) 13.9.2012 
(156) 11.11.2021 
(180) 11.11.2031 
(210) 1900-2011 
(220) 11.11.2011 
(442) 4.6.2012 
(450) 5.11.2012 

 9 (511) 5, 29 
(511) 5 - Výrobky farmaceutické, parafarmaceutické a veterinárne, 

vitamíny, minerály a stopové prvky, diétne a nutrične príprav-
ky a liečivá, medicinálne sirupy, výťažky z liečivých bylín  
a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prv- 
kov a bylinných výťažkov, potravinové doplnky obohatené vi-
tamínmi alebo minerálmi alebo stopovými prvkami, vitamí-
nové prípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty, mine-
rály a multiminerálové preparáty, bylinné čaje, liečivé byliny, 
cukrovinky alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo 
kapsuly, alebo žuvačky s liečivými prísadami, dietetické látky 
upravené na lekárske účely, minerálne vody a dietetické nápo-
je upravené na lekárske účely, diétne potraviny upravené na 
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske účely, bielkovi-
nové prípravky alebo potrava na lekárske účely, balzamy, 
krémy a masti na lekárske účely, chemické prípravky na lekár-
ske účely, liečivé oleje, oleje na lekárske účely, tuky na lekár-
ske účely, liečivé soli, tinktúry na lekárske účely, bylinné vý-
ťažky alebo sirupy, vitamínová a minerálna výživa vo forme 
koncentrátov, proteínové koncentráty ako výživné prídavky  
k potravinám, droždie na farmaceutické účely, potravinové 
doplnky s liečebnými účinkami, výživné alebo dietetické prí-
pravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy, ako roz-
pustná strava alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne  
z mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových 
proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo 
stopových prvkov, alebo cukru - všetko v rámci tejto triedy. 
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely (zaradené  
v tejto triede) a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu, proteín 
na ľudskú spotrebu, proteínové výrobky a prípravky na výži-
vu, prípravky špeciálnej výživy pre športovcov alebo osoby  
s vysokým energetickým výdajom, jedlá želatína, želatínové 
výrobky a prípravky na výživu, jedlé tuky, jedlé oleje, extrakty 
z chalúh ako výživa, výživné prípravky na denné doplnenie 
stravy, ktorá sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo živo-
číšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vita-
mínov alebo minerálov, stopových prvkov alebo cukru - všet-
ko v rámci tejto triedy. 

(540) IbuCELL 
(550) slovná 
(732) LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC., 255 Keele Str., To- 

ronto, Ontario M6P-2K1, CA; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 233207 
(151) 14.9.2012 
(156) 8.12.2021 
(180) 8.12.2031 
(210) 5836-2011 
(220) 8.12.2011 
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(442) 4.6.2012 
(450) 5.11.2012 

 9 (511) 9, 16, 25, 41 
(511) 9 - Vopred nahrané médiá na ukladanie a reprodukciu zvuku 

a/alebo videa obsahujúce hudobné a/alebo divadelné, alebo 
dramatické predstavenia, najmä audiodisky, videodisky, kom-
paktné disky, digitálne univerzálne a pružné disky, interaktív-
ne kompaktné disky, diskety, filmy zobrazujúce hudobné, diva-
delné a dramatické predstavenia; stojany, puzdrá a kazety na dr-
žanie kompaktných diskov a digitálnych univerzálnych a pruž- 
ných diskov; slnečné okuliare a puzdrá na slnečné okuliare; 
okuliare a puzdrá na okuliare; dekoratívne magnety; zábavný  
a vzdelávací softvér, najmä multimediálne interaktívne počíta-
čové hry (softvér), multimediálny softvér nahraný na CD- 
-ROM a ďalšie read-only formáty obsahujúce zábavu a/alebo 
vzdelávanie v oblasti hudby, dramatických a varietných čin-
ností; magneticky kódované debetné karty na použitie pri ve-
rejných telefónoch; médiá nahrávajúce hudbu, zvuk a video, 
stiahnuteľné médiá nahrávajúce hudbu, zvuk a video; počíta-
čové myši a podložky pod myši; nosiče a ochranné obaly a kry- 
ty na pejdžre, telefóny, PDAs (Personal Digital Assistants), 
tabletové počítače a MP3 prehrávače; prívesky na mobilné te-
lefóny (príslušenstvo); USB hardvér; video, počítačové a elek-
tronické hry. 
16 - Tovar z papiera patriaci do tejto triedy, najmä časopisy, 
brožúry, papierové suveníry (suvenírové programy), knihy a pa- 
mätné knihy týkajúce sa cirkusov, zábavy a umenia, plagáty, 
litografie, kalendáre, diáre, poznámkové bloky a podložky, ob-
tlačky, papierové dekoratívne tetovania, papierové vlajky, vlaj- 
ky a trojcípe zástavky, maľovánky, súpravy na maľovanie a vy- 
farbovanie pre deti, komiksy, albumy, papierové adresáre, zá-
ložky do knihy, otvárače listov, fotoalbumy, knihy diáre, zo-
raďovače, darčekový baliaci papier; papierové a plastové tašky 
na balenie patriace do triedy 16; papiernický tovar; zarámova-
né obrazy; perá, ceruzky, súpravy na písací stôl, súpravy pier  
a ceruziek (kancelárske potreby); magneticky nekódované de-
betné karty na použitie vo verejných telefónnych búdkach; tla-
čené publikácie vzťahujúce sa na hudbu; zarážky na knihy; 
puzdrá na perá, peračníky; ťažidlá na listy ako kancelárske po-
treby, tlačiarenský lis; blahoprajné pohľadnice, korešpondenč-
né lístky, pohľadnice, spomienkové kartičky; obrazy; diáre a plá- 
novače (papiernický tovar); notesy, zápisníky, poznámkové blo- 
ky; nálepky, nálepkové bloky na kancelárske použitie alebo 
pre domácnosť; obaly (papiernický tovar), knihárske kostice, 
zoraďovače, obaly na spisy patriace do tejto triedy, papierové 
obaly na spisy; obrazy a maľby; papierové podložky a papie-
rové obrúsky (prestieranie). 
25 - Odevy, oblečenie a doplnky patriace do tejto triedy, naj-
mä topy, košele, mikiny, športové tričká a košele s dlhými ru-
kávmi, tričká, žerzej (oblečenie), svetre, pletené svetre a vesty, 
kardigany, tielka, tričká a blúzky bez rukávov (tank top), topy 
pridržiavané šnúrkou okolo krku, nohavice (dlhé), tepláky a špor- 
tové nohavice, šortky, krátke kabátiky; dámska a pánska bieli-
zeň; dámska a pánska spodná bielizeň, najmä krátke nohavice, 
boxerky, chlapčenské šortky, tangá, bedrové zásterky, podpr-
senky, body, korzetová bielizeň, pančuchové nohavice, korze-
ty, slipy, podväzkové pásy, sarong; oblečenie na spanie, najmä 
župany, nočné košele, pyžamy, plášte na spanie; kimoná; ka-
báty, saká, vesty, šaty, sukne, blúzy, dojčenské kombinézy ("du- 
pačky"), plavky; oblečenie do dažďa, najmä pršiplášte, baret-
ky, klobúky do dažďa, topánky do dažďa, gumáky, plášte a pe- 
leríny do dažďa; kravaty, askoty, opasky, šály a šatky; obuv, 
najmä topánky, čižmy, ponožky, pančuchové nohavice a pan-
čuchy; pokrývky hlavy, najmä klobúky, čiapky a zimné elas-
tické čiapky (kulichy); zástery, maškarné kostýmy. 
41 - Zábavné služby; koncepcia, tvorba, výroba a prezentácia 
divadelných predstavení (nie na reklamné účely); koncepcia, 
tvorba, výroba, distribúcia a prezentácia audiovizuálnych pro-
gramov (nie na reklamné účely); výroba multimediálnych di-
vadelných predstavení; služby kasín. 
 
 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC., 8400, 2e Avenue, Mon- 

treal, Quebec H1Z 4M6, CA; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 233209 
(151) 14.9.2012 
(156) 8.12.2021 
(180) 8.12.2031 
(210) 5838-2011 
(220) 8.12.2011 
(442) 4.6.2012 
(450) 5.11.2012 

 9 (511) 9, 16, 25, 41 
(511) 9 - Vopred nahrané médiá na ukladanie a reprodukciu zvuku 

a/alebo videa obsahujúce hudobné a/alebo divadelné, alebo dra- 
matické predstavenia, najmä audiodisky, videodisky, kompakt- 
né disky, digitálne univerzálne a pružné disky, interaktívne 
kompaktné disky, diskety, filmy zobrazujúce hudobné, divadel- 
né a dramatické predstavenia; stojany, puzdrá a kazety na dr-
žanie kompaktných diskov a digitálnych univerzálnych a pruž- 
ných diskov; slnečné okuliare a puzdrá na slnečné okuliare; 
okuliare a puzdrá na okuliare; dekoratívne magnety; zábavný  
a vzdelávací softvér, najmä multimediálne interaktívne počíta-
čové hry (softvér), multimediálny softvér nahraný na CD- 
-ROM a ďalšie read-only formáty obsahujúce zábavu a/alebo 
vzdelávanie v oblasti hudby, dramatických a varietných čin-
ností; magneticky kódované debetné karty na použitie pri ve-
rejných telefónoch; médiá nahrávajúce hudbu, zvuk a video, 
stiahnuteľné médiá nahrávajúce hudbu, zvuk a video; počíta-
čové myši a podložky pod myši; nosiče a ochranné obaly a kry- 
ty na pejdžre, telefóny, PDAs (Personal Digital Assistants), 
tabletové počítače a MP3 prehrávače; prívesky na mobilné te-
lefóny (príslušenstvo); USB hardvér; video, počítačové a elek-
tronické hry. 
16 - Tovar z papiera patriaci do tejto triedy, najmä časopisy, 
brožúry, papierové suveníry (suvenírové programy), knihy a pa- 
mätné knihy týkajúce sa cirkusov, zábavy a umenia, plagáty, 
litografie, kalendáre, diáre, poznámkové bloky a podložky, ob-
tlačky, papierové dekoratívne tetovania, papierové vlajky, vlaj- 
ky a trojcípe zástavky, maľovánky, súpravy na maľovanie a vy- 
farbovanie pre deti, komiksy, albumy, papierové adresáre, zá-
ložky do knihy, otvárače listov, fotoalbumy, knihy diáre, za-
raďovače, darčekový baliaci papier; papierové a plastové tašky 
na balenie patriace do triedy 16; papiernický tovar; zarámova-
né obrazy; perá, ceruzky, súpravy na písací stôl, súpravy pier  
a ceruziek (kancelárske potreby); magneticky nekódované de-
betné karty na použitie vo verejných telefónnych búdkach; tla-
čené publikácie vzťahujúce sa na hudbu; zarážky na knihy; 
puzdrá na perá, peračníky; ťažidlá na listy ako kancelárske po-
treby, tlačiarenský lis; blahoprajné pohľadnice, korešpondenč-
né lístky, pohľadnice, spomienkové kartičky; obrazy; diáre a plá- 
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novače (papiernický tovar); notesy, zápisníky, poznámkové blo- 
ky; nálepky, nálepkové bloky na kancelárske použitie alebo pre 
domácnosť; obaly (papiernický tovar), knihárske kostice, za-
raďovače, obaly na spisy patriace do tejto triedy, papierové 
obaly na spisy; obrazy a maľby; papierové podložky a papie-
rové obrúsky (prestieranie). 
25 - Odevy, oblečenie a doplnky patriace do tejto triedy, naj-
mä topy, košele, mikiny, športové tričká a košele s dlhými ru-
kávmi, tričká, žerzej (oblečenie), svetre, pletené svetre a vesty, 
kardigany, tielka, tričká a blúzky bez rukávov (tank top), topy pri-
držiavané šnúrkou okolo krku, nohavice (dlhé), tepláky a špor-
tové nohavice, šortky, krátke kabátiky; dámska a pánska bieli-
zeň; dámska a pánska spodná bielizeň, najmä krátke nohavice, 
boxerky, chlapčenské šortky, tangá, bedrové zásterky, podpr-
senky, body, korzetová bielizeň, pančuchové nohavice, korze-
ty, slipy, podväzkové pásy, sarong; oblečenie na spanie, najmä 
župany, nočné košele, pyžamy, plášte na spanie; kimoná; ka-
báty, saká, vesty, šaty, sukne, blúzy, dojčenské kombinézy 
("dupačky"), plavky; oblečenie do dažďa, najmä pršiplášte, 
baretky, klobúky do dažďa, topánky do dažďa, gumáky, plášte 
a peleríny do dažďa; kravaty, askoty, opasky, šály a šatky; 
obuv, najmä topánky, čižmy, ponožky, pančuchové nohavice 
a pančuchy; pokrývky hlavy, najmä klobúky, čiapky a zimné 
elastické čiapky (kulichy); zástery, maškarné kostýmy. 
41 - Zábavné služby; koncepcia, tvorba, výroba a prezentácia 
divadelných predstavení (nie na reklamné účely); koncepcia, 
tvorba, výroba, distribúcia a prezentácia audiovizuálnych pro-
gramov (nie na reklamné účely); výroba multimediálnych di-
vadelných predstavení; služby kasín. 

(540) CIRQUE DU SOLEIL 
(550) slovná 
(732) CDS CANADA 4 L.P., 8400 av. du Cirque, Montreal, Que-

bec, H1Z 4M6, CA; 
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 233288 
(151) 20.9.2012 
(156) 4.11.2021 
(180) 4.11.2031 
(210) 5737-2011 
(220) 4.11.2011 
(442) 4.6.2012 
(450) 5.11.2012 

 9 (511) 29, 30, 31, 32, 33 
(511) 29 - Jedlé oleje; jedlý repkový olej; jedlý olivový olej; jedlý 

slnečnicový olej; jedlý palmový olej; jedlý kokosový olej; jed-
lé tuky; konzervované, sušené, tepelne spracované alebo mra-
zené ovocie a zelenina; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné a ze- 
leninové zaváraniny; ovocné a zeleninové pretlaky; kompóty  
s ovocím; jedlá na báze kvasenej zeleniny; kandizované ovo-
cie; ovocie naložené v alkohole; konzervované šampiňóny; ho- 
tové jedlá na cesty v konzervách; zeleninové, strukovinové, 
mäsové, hubové nátierky; sušené hríby; strukoviny a jedlá zo 
strukovín obsiahnuté v triede 29; mäso, hydina, zverina a vý-
robky z nich obsiahnuté v triede 29; mäsové konzervy; mäso-
vé výťažky; ryby; konzervy s rybami; ryby v slanom náleve; 
mlieko a mliečne výrobky; maslo; mliečne dezerty; jogurty; 
smotana; syry; výrobky z mlieka obsiahnuté v triede 29; vaj-
cia; vývary; zahustené a koncentrované vývary; bujónové kon- 
centráty; zeleninové šťavy na varenie; prípravky na výrobu po-
lievok; zemiakové hranolčeky; zemiakové lupienky; šľahačka. 
30 - Ryža; múka a múčne jedlá; obilniny a výrobky z obilia; 
strúhanka; obilninové lupienky, vločky; lístkové cesto; sójová 
múka; výrobky zo sóje obsiahnuté v tejto triede; chlieb; pečivo 
(rožky); pekárske a cukrárske výrobky; cukrovinky; keksy; 
cukor; prírodné sladidlá; med; melasa; melasový sirup; drož-
die; prášky do pečiva; aromatické prípravky do potravín; ku- 
chynská a konzervačná soľ; ocot; maniok; ságo; omáčky ako  
chuťové prísady a prílohy jedál; chuťové prísady; kečup; hor- 
 

čica; koreniny; dresingy do šalátov; príchute do potravín s vý-
nimkou esencií a éterických olejov; prášky na výrobu zmrzli-
ny; prísady do zmrzlín; zmrzliny; šerbety; puding; prípravky 
na stuženie šľahačky; mäsové šťavy; kukuričná múka; výrob-
ky z kukurice obsiahnuté v tejto triede; cestoviny; pizza; pu-
kance; káva; čaj; kakao; čokoláda; kávové náhradky; čokolá-
dové, kakaové a kávové nápoje; kávové príchute; kávové ná-
hradky na báze rastlín. 
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obil-
niny obsiahnuté v triede 31; živé zvieratá; čerstvé ovocie a ze-
lenina; semená; rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; slad. 
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); stolové 
vody; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; paradajková šťava 
(nápoj); srvátkové nápoje; sirupy na výrobu malinoviek; prí-
pravky na výrobu nápojov; prášky na výrobu šumivých nápo-
jov; tablety na prípravu šumivých nápojov; pivo. 
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; liehoviny; vína všet- 
kých druhov. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) odtiene zelenej 
(732) Kubica Ľudovít, Veľká Mača 960, 925 32 Veľká Mača, SK; 
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 233596 
(151) 15.11.2012 
(156) 15.3.2022 
(180) 15.3.2032 
(210) 5192-2012 
(220) 15.3.2012 
(442) 6.8.2012 
(450) 2.1.2013 

 10 (511) 16, 35, 36, 39, 41, 42 
(511) 16 - Tlačoviny, výrobky z papiera, plastické materiály na ba-

lenie (nezaradené do iných tried). 
35 - Maloobchodný predaj v obchodoch, supermarketoch, hy-
permarketoch, minimarketoch alebo z katalógu so zmiešaným 
tovarom prostredníctvom zásielkového predaja, alebo prostred- 
níctvom telekomunikácií, alebo z internetových stránok malo-
obchodných služieb so zmiešaným tovarom, na všetky druhy 
potravín a nepotravinárskych výrobkov; reklama; propagačné 
služby; rozširovanie reklamných a propagačných materiálov; 
predvádzanie tovaru; zasielanie reklamných materiálov zákaz-
níkom; prieskum trhu; marketing; distribúcia vzoriek; organi-
zácia a manažment propagačných a motivačných programov; 
uchovávanie a vyhľadávanie informácií v oblasti podpory ma-
loobchodného a veľkoobchodného predaja; inventarizácia a us- 
poriadanie regálov; kontrola inventarizácie; tovar; podpora pre- 
daja výrobkov, obchodná administratíva; manažérske poraden- 
stvo tiež v oblasti franšízových koncepcií; nákupné poraden-
stvo; marketing a obchodné poradenstvo. 
36 - Finančné služby. 
39 - Doručovacie služby. 
41 - Vzdelávanie a školenia pre maloobchodné podnikanie  
a obchodnú optimalizáciu; on-line vydávanie kníh a časopisov 
v elektronickej forme. 
42 - Navrhovanie obalov. 
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(540) 

  
 

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

Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE; 
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK; 

 
 

(111) 233796 
(151) 12.12.2012 
(156) 2.2.2022 
(180) 2.2.2032 
(210) 5068-2012 
(220) 2.2.2012 
(442) 3.9.2012 
(450) 4.2.2013 

 10 (511) 9, 35, 42 
(511) 9 - Výpočtová technika všetkých druhov vrátane periférnych  

a sieťových zariadení, príslušenstva a náhradných dielcov, zá-
kladné a aplikačné programové vybavenie všetkých druhov, 
počítačové dátové siete, zariadenia pre informačné a komuni-
kačné technológie, zariadenia pre informačné systémy všet-
kých druhov, elektrotechnické zariadenia všetkých druhov, vy- 
sielače elektronických signálov, softvér všetkých druhov, naj- 
mä softvér na správu dátových kanálov a sietí, softvér na au-
tomatickú konsolidáciu, validáciu a agregáciu dát z počítačo-
vých sietí, všetky uvedené tovary patriace do triedy 9. 
35 - Automatizované spracovanie dát, systematizácia informá-
cií do počítačových databáz, poradenská činnosť v oblasti ob-
chodu, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi uve- 
denými v triede 9 tohto zoznamu prostredníctvom internetu, 
poradenská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát. 
42 - Tvorba programového vybavenia všetkých druhov, pro-
jekčné a programátorské práce pre veľké, stredné a osobné po-
čítače, poskytovanie technickej pomoci, poradenských a inži-
nierskych činností a služieb v oblasti výpočtovej techniky a prog- 
ramového vybavenia, poradenské služby v oblasti počítačové-
ho softvéru, služieb on-line, oznamovacej a informačnej tech-
nológie a informačných služieb, inštalácia, údržba a úprava 
programového vybavenia. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(732) ITS akciová společnost, Vinohradská 184, 130 00 Praha, CZ; 
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK; 

 
 

(111) 234299 
(151) 12.3.2013 
(156) 26.1.2022 
(180) 26.1.2032 
(210) 5047-2012 
(220) 26.1.2012 
(442) 3.12.2012 
(450) 3.5.2013 

 10 (511) 7 
(511) 7 - Obrábacie stroje a príslušenstvo obrábacích strojov, vŕtacie 

korunky (časti strojov), vrtáky na vŕtanie vrátane rotačno-ná- 
razových vrtákov, vŕtacích kladív, vrtákov do muriva, viacúče- 
lových vrtákov, vŕtacích vretien, vrtných tyčí, rýchlobežných 
skrutkových vrtákov, rýchlobežných vrtákov so špičkou z kar- 
 

bidu volfrámu (všetky už uvedené vrtáky ako časti strojov), 
vrtáky na skaly a horniny (časti strojov), vrtáky na drevo (časti 
strojov), duté vrtáky (časti strojov), jadrové vrtáky (časti stro-
jov), vrtné nástroje na jadrové vŕtanie (časti strojov), priečne 
vrtáky (časti strojov), dláta, rydlá (časti strojov), strojové seká-
če, rezacie nástroje (časti strojov), rezacie nože (časti strojov), 
nástroje s diamantovou špičkou (časti strojov), vŕtacie stojany 
(časti strojov), upínacie hlavičky vrtákov (časti strojov), časti  
a príslušenstvo na všetky uvedené tovary. 

(540) SPEEDHAMMER 
(550) slovná 
(732) THE BLACK & DECKER CORPORATION, 701 East Joppa 

Road, Towson, Maryland 21286, US; 
 
 

(111) 235063 
(151) 11.7.2013 
(156) 16.5.2022 
(180) 16.5.2032 
(210) 816-2012 
(220) 16.5.2012 
(442) 3.4.2013 
(450) 3.9.2013 

 10 (511) 3, 5, 29 
(511) 3 - Parfuméria, vonné oleje, kozmetika a prostriedky na ošet-

rovanie pokožky vo forme masti, krému, gélu, spreja, pien, 
pleťových emulzií, pleťových mliek, pleťových vôd, opaľova-
cích krémov, opaľovacieho mlieka, oleja, olejových kúpeľov, 
sprchových gélov, pevných a tekutých mydiel, vôd po holení, 
kozmetické prípravky, telové šampóny, prostriedky na ošetro-
vanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, vlasové vody, 
šampóny, kondicionéry, tužidlá na vlasy, pomády na vlasy, pe- 
ny na vlasy, vlasové gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vla-
sové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, prostriedky 
na umývanie a ošetrovanie rúk, vlasov a vlasovej pokožky, ma- 
sážne prostriedky, regeneračné prostriedky, masážne a regene-
račné krémy, masážne a regeneračné emulzie, masážne a re-
generačné gély, prostriedky ústnej hygieny, ústne vody, zubné 
pasty, zubné gély, hygienické toaletné prípravky. 
5 - Farmaceutické výrobky v rámci tejto triedy, potraviny na 
zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnky výživy, 
bylinné doplnky stravy, diétne doplnky stravy - všetko na lie-
čebné účely, vitamínové a minerálne doplnky stravy, hygie-
nické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a ba-
toľatá, diabetické prípravky na liečebné účely, diétne potravi-
ny upravené na lekárske účely, výživové doplnky na lekárske 
účely, prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej koz-
metiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, najmä vo forme tab-
liet, dražé, kapsúl, mastí, krémov, gélov, olejov, pien, tekutých 
suspenzií, emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásy-
pov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových 
zmesí, vitamínových prípravkov a pod., doplnky výživové nie 
na lekárske účely (nezahrnuté v iných triedach), doplnky stra-
vy nie na lekárske účely (nezahrnuté v iných triedach). 
29 - Džemy, jedlé oleje a tuky, konzervované ovocie, ovocná 
dreň, ovocné rôsoly, konzervovaná zelenina. 

(540) PSÍ SÁDLO - DR. WEISS 
(550) slovná 
(732) PQ PARTNERS LIMITED, Athinon 5, Nicosia, CY; 
(740) Pirohár Jozef, JUDr., Nové Zámky, SK; 

 
 

(111) 235064 
(151) 11.7.2013 
(156) 4.6.2022 
(180) 4.6.2032 
(210) 930-2012 
(220) 4.6.2012 
(442) 3.4.2013 
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(450) 3.9.2013 
 10 (511) 25, 28, 35 

(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 
28 - Hry, hračky, telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček (s vý- 
nimkou osvetľovacích telies a cukroviniek). 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 25 a 28 tohto zoznamu. 

(540) SPORTISIMO 
(550) slovná 
(732) SPORTISIMO s.r.o., Řevnická 121/1, 155 00 Praha, CZ; 
(740) Šich Stanislav, JUDr., Praha, CZ; 

 
 

(111) 235065 
(151) 11.7.2013 
(156) 4.6.2022 
(180) 4.6.2032 
(210) 931-2012 
(220) 4.6.2012 
(442) 3.4.2013 
(450) 3.9.2013 

 10 (511) 25, 28, 35 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

28 - Hry, hračky, telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček (s vý- 
nimkou osvetľovacích telies a cukroviniek). 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 25 a 28 tohto zoznamu. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) modrá, biela, červená 
(732) SPORTISIMO s.r.o., Řevnická 121/1, 155 00 Praha, CZ; 
(740) Šich Stanislav, JUDr., Praha, CZ; 

 
 

(111) 235066 
(151) 11.7.2013 
(156) 4.6.2022 
(180) 4.6.2032 
(210) 932-2012 
(220) 4.6.2012 
(442) 3.4.2013 
(450) 3.9.2013 

 10 (511) 25, 28, 35 
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy. 

28 - Hry, hračky, telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček (s vý- 
nimkou osvetľovacích telies a cukroviniek). 
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná ad-
ministratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s to-
varmi uvedenými v triedach 25 a 28 tohto zoznamu. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) modrá, biela, červená 
(732) SPORTISIMO s.r.o., Řevnická 121/1, 155 00 Praha, CZ; 
(740) Šich Stanislav, JUDr., Praha, CZ; 

 
 

(111) 235151 
(151) 11.7.2013 
(156) 24.4.2022 
(180) 24.4.2032 
(210) 654-2012 
(220) 24.4.2012 
(442) 3.4.2013 
(450) 3.9.2013 

 10 (511) 19, 37, 40 
(511) 19 - Nekovové stavebné materiály; sadrokartónové platne, fré-

zované sadrokartónové platne, sadra na stavebné účely, sklo-
textilné výstužné pásky, podkrovné schody drevené, zárubne  
s výnimkou kovových, dvere s výnimkou kovových, plastové 
rohové lišty, plastové revízne dvierka, sklenené tabule a výpl-
ne, lepidlo na lepenie sadrokartónu. 
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby; montáž sadrokar-
tónových panelov; montáž sadrokartónových obkladov podkro-
ví; montáž sadrokartónových kazetových podhľadov; montáž 
sadrokartónových stien a presklených modulov; montáž atypic-
kých podhľadov a svetelných rámp, oblúkov a elíps zo sadro-
kartónu; montáž sadrokartónových chladených stropov rôznych 
druhov; montáž sadrokartónových obkladov, podhľadov a prie-
čok s požiarnou odolnosťou; montáž bezpečnostných priečok  
a podhľadov zo sadrokartónu rôznych stupňov ochrany; servis, 
opravy tovarov uvedených v triede 19 tohto zoznamu; montáž  
a demontáž stavebných lešení; maliarske, natieračské a sklenár-
ske práce, stierkovanie; prípravné práce pre stavbu - búracie  
a demolačné práce bez použitia výbušnín, zemné výkopové práce. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov; frézovanie sadrokartó-
nových panelov. 

(540) 

  
 

(550) obrazová 
(591) čierna, modrá 
(732) DryCon, s.r.o., Povoznícka 18, 841 03 Bratislava, SK; 

 
 

(111) 235356 
(151) 14.8.2013 
(156) 24.4.2022 
(180) 24.4.2032 
(210) 655-2012 
(220) 24.4.2012 
(442) 3.5.2013 
(450) 2.10.2013 

 10 (511) 19, 37, 40, 42 
(511) 19 - Nekovové stavebné materiály; sadrokartónové platne na 

stavebné účely; frézované sadrokartónové prefabrikáty; ostrov-
čeky a svetelné rampy aj v tvare obláčikov zo sadrokartónu; 
sadrokartónové akustické systémy; sadrokartónové dopln-ky 
reproduktorov ako interiérová dekorácia; chladené podhľady; 
uzávery na svetlá, revízne dvierka ako interiérové doplnky zo 
sadrokartónu. 
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby; montáž frézova-
ných sadrokartónových prvkov. 
40 - Spracovanie a úprava materiálov. 
42 - Návrh vhodných riešení interiéru použitím techniky fré-
zovania sadrokartónu. 

(540) 

  
(550) obrazová 
(591) čierna, modrá 
(732) DryCon, s.r.o., Povoznícka 18, 841 03 Bratislava, SK; 
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Prevody a prechody práv na ochranné známky 
 
 

(111) 173545 
(210) 69934 
(732) Lysoform Pharma GmbH & Co. Verwaltungs KG, Kaiser- 

-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin, DE; 
(770) LYSOFORM DESINFEKTION A. G., Burgstrasse 28, 8750 

Glarus, CH; 
(580) 3.12.2021 

 
 

(111) 175850 
(210) 73978 
(732) ZUMTOBEL GROUP AG, Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, 

AT; 
(770) THORN (IP) Limited, Point 3, Haywood Road, Warwick, 

CV34 5AH, GB; 
(580) 3.12.2021 

 
 

(111) 175965 
(210) 74006 
(732) ZUMTOBEL GROUP AG, Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, 

AT; 
(770) THORN (IP) Limited, Point 3, Haywood Road, Warwick, 

CV34 5AH, GB; 
(580) 3.12.2021 

 
 

(111) 178334 
(210) 590-94 
(732) Wella Operations US, LLC, 4500 Park Granada, Suite 100, 

Calabasas, CA 91302, US; 
(770) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Valley, Mary-

land 21030-2098, US; 
(580) 26.11.2021 

 
 

(111) 180369 
(210) 2101-94 
(732) Wella Operations US, LLC, 4500 Park Granada, Suite 100, 

Calabasas, CA 91302, US; 
(770) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Valley, Mary-

land 21030-2098, US; 
(580) 26.11.2021 

 
 

(111) 183788 
(210) 3381-95 
(732) Wella Operations US, LLC, 4500 Park Granada, Suite 100, 

Calabasas, CA 91302, US; 
(770) Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt Valley, Mary-

land 21030-2098, US; 
(580) 26.11.2021 

 
 

(111) 190011 
(210) 839-98 
(732) Rockport IP Holdings, LLC, 1220 Washington Street, New-

ton, Massachusetts 02465, US; 
(770) Rockport (Europe) B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB 

Amsterdam, NL; 
(580) 30.11.2021 

 
 
 
 
 
 

(111) 196806 
(210) 1645-2001 
(732) TP MARK LIMITED, Avlonos street 1, Maria House, 1075 

Nicosia, CY; 
(770) Hoffmann Oliver, Na kopci 16, 010 01 Žilina, SK; 
(580) 3.12.2021 

 
 

(111) 203918 
(210) 3299-2001 
(732) Sage Global Services Limited, North Park, Newcastle upon 

Tyne, Tyne and Wear NE13 9AA, GB; 
(770) THE SAGE GROUP PLC, North Park, Newcastle Upon-

Tyne NE13 9AA, GB; 
(580) 7.12.2021 

 
 

(111) 207444 
(210) 1243-2003 
(732) Bábel Sajt Kft., Népfürdő u. 22., B ép. IX. Emelet, 1138 

Budapest, HU; 
(770) MILEX GALANTA, a. s., Školská 2, 924 19 Galanta, SK; 
(580) 29.11.2021 

 
 

(111) 238169 
(210) 272-2014 
(732) THEO HERBS PHARMA s.r.o., Krakovská 583/9, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, CZ; 
(770) Valuch Jan, Holandská 2478, 272 01 Kladno, CZ; 
(580) 2.12.2021 

 
 

(111) 239241 
(210) 5405-2014 
(732) Raifex s. r. o., Čukalovce 99, 067 35 Čukalovce, SK; 
(770) Skrip Juraj, Mgr., Študentská 1440, 069 01 Snina, SK; 
(580) 26.11.2021 

 
 

(111) 240334 
(210) 2258-2014 
(732) TP MARK LIMITED, Avlonos street 1, Maria House, 1075 

Nicosia, CY; 
(770) Hoffmann Oliver, Ing., Na Kopci 537/16, 010 01 Žilina, SK; 
(580) 3.12.2021 

 
 

(111) 240425 
(210) 2246-2014 
(732) TP MARK LIMITED, Avlonos street 1, Maria House, 1075 

Nicosia, CY; 
(770) WSC a.s., Na Kopci 537/16, 010 01 Žilina, SK; 
(580) 7.12.2021 

 
 

(111) 253767 
(210) 1537-2020 
(732) DRAXIT s.r.o., Gorkého 21/25, 909 01 Skalica, SK; 
(770) GALOTY SLOVAKIA s.r.o., Gorkého 25, 909 01 Skalica, 

SK; 
(580) 1.12.2021 
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(111) 254038 
(210) 1760-2020 
(732) DRAXIT s.r.o., Gorkého 21/25, 909 01 Skalica, SK; 
(770) GALOTY SLOVAKIA s.r.o., Gorkého 25, 909 01 Skalica, 

SK; 
(580) 1.12.2021 

 
 

(111) 254325 
(210) 1775-2020 
(732) DRAXIT s.r.o., Gorkého 21/25, 909 01 Skalica, SK; 
(770) GALOTY SLOVAKIA s.r.o., Gorkého 25, 909 01 Skalica, 

SK; 
(580) 1.12.2021 

 
 

(111) 255415 
(210) 1932-2020 
(732) TP MARK LIMITED, Avlonos street 1, Maria House, 1075 

Nicosia, CY; 
(770) WSC a.s., Na kopci 537/16, 010 01 Žilina, SK; 
(580) 7.12.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch 
 
 

(111) 175850 
(210) 73978 
(732) THORN (IP) Limited, Point 3, Haywood Road, Warwick, 

CV34 5AH, GB; 
(580) 3.12.2021 

 
 

(111) 175965 
(210) 74006 
(732) THORN (IP) Limited, Point 3, Haywood Road, Warwick, 

CV34 5AH, GB; 
(580) 3.12.2021 

 
 

(111) 177452 
(210) 67455 
(732) AISIN CORPORATION, 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, 

Aichi-ken, JP; 
(580) 6.12.2021 

 
 

(111) 178203 
(210) 65431 
(732) AISIN CORPORATION, 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, 

Aichi-ken, JP; 
(580) 6.12.2021 

 
 

(111) 192941 
(210) 1896-98 
(732) Swiss Automotive Group CZ s.r.o., Průmyslová 1385, 253 01 

Hostivice, CZ; 
(580) 3.12.2021 

 
 

(111) 203918 
(210) 3299-2001 
(732) THE SAGE GROUP PLC, North Park, Newcastle Upon- 

-Tyne NE13 9AA, GB; 
(580) 7.12.2021 

 
 

(111) 232554 
(210) 1916-2011 
(732) Kjellberg Trading s.r.o., Na Bystričku 39, 036 01 Martin, 

SK; 
(580) 3.12.2021 

 
 

(111) 239023 
(210) 153-2014 
(732) Mr. KEBAB s.r.o., Vozárová 1, 040 17 Košice, SK; 
(580) 7.12.2021 

 
 

(111) 239024 
(210) 154-2014 
(732) Mr. KEBAB s.r.o., Vozárová 1, 040 17 Košice, SK; 
(580) 7.12.2021 

 
 

(111) 239025 
(210) 155-2014 
(732) Mr. KEBAB s.r.o., Vozárová 1, 040 17 Košice, SK; 
(580) 7.12.2021 

 
 

(111) 248565 
(210) 932-2018 
(732) Payout a.s., Juraja Slottu 2718/4, 010 01 Žilina, SK; 
(580) 29.11.2021 
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 
 
 

(111) 223318 
(210) 5325-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 Černá 

Hora, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 31.8.2021 
(580) 30.8.2010 

 
 

(111) 223319 
(210) 5326-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 Černá 

Hora, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 31.8.2021 
(580) 30.8.2010 

 
 

(111) 223320 
(210) 5328-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 Černá 

Hora, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 31.8.2021 
(580) 30.8.2010 

 
 

(111) 223321 
(210) 5329-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 Černá 

Hora, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 31.8.2021 
(580) 30.8.2010 

 
 

(111) 223322 
(210) 5330-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 Černá 

Hora, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 31.8.2021 
(580) 30.8.2010 

 
 

(111) 223580 
(210) 5327-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 Černá 

Hora, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 31.8.2021 
(580) 30.8.2010 

 
 

(111) 223858 
(210) 5323-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 Černá 

Hora, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 31.8.2021 
(580) 30.8.2010 

 
 

(111) 223859 
(210) 5332-2008 
(732) Pivovar Černá Hora, a.s., nám. U Pivovaru 3, 679 21 Černá 

Hora, CZ; 
 Záložný veriteľ: 
 PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, CZ; 
 Dátum zániku záložného práva: 31.8.2021 
(580) 30.8.2010 

 
 

 
 
 
 

Medzinárodne zapísané ochranné známky 
 
 
 

(210) 451-2021 
(220) 16.2.2021 
(800) 1 630 450, 12.8.2021 

 
 

(210) 1689-2021 
(220) 18.6.2021 
(800) 1 630 367, 11.10.2021 

 
 

(210) 1696-2021 
(220) 18.6.2021 
(800) 1 630 365, 11.10.2021 

 
 

(210) 2028-2021 
(220) 3.8.2021 
(800) 1 630 444, 3.8.2021 

 
 

(210) 2238-2021 
(220) 26.8.2021 
(800) 1 630 460, 3.9.2021 
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Zamietnuté prihlášky ochranných známok 
 
 
(210) 
 
2660-2016 
  240-2020 
1201-2020 
1762-2020 
 
 
 
 
 
 
 

Zaniknuté ochranné známky 
 
 
(111) (141) (111) (141) (111) (141) (111) (141) 
 
  98565 31.05.2021 
150547 04.05.2021 
150659 04.05.2021 
150724 04.05.2021 
171584 06.05.2021 
171626 03.05.2021 
199726 02.05.2021 

199731 03.05.2021 
199894 03.05.2021 
200198 02.05.2021 
231038 02.05.2021 
231039 02.05.2021 
231040 02.05.2021 
231041 03.05.2021 

231163 02.05.2021 
231256 07.04.2021 
231280 02.05.2021 
231356 03.05.2021 
231361 02.05.2021 
231362 04.05.2021 
231430 02.05.2021 

231431 04.05.2021 
231432 04.05.2021 
231434 04.05.2021 
231899 04.05.2021 

 
 
 
 
 
 
 

Zmeny v zozname tovarov a služieb 
 
 

(111) 173981 
(210) 66297 

 7 (511) 1, 17, 19 
(511) 1 - Minerálne suroviny pre keramické výrobky; lepidlá a le-

piace prostriedky na priemyselné účely; minerálne plniace 
látky pre plasty. 
17 - Tepelne ochranné a izolačné prostriedky; izolačné dosky. 
19 - Stavebné materiály, hlavne stavebné kamene a pred-
pracované stavebné diely z pórovitého betónu, malty (vrá-
tane stavebnej omietky), umelé kamene, najmä pórovité 
umelé kamene; pórovitý betón; ľahký betón, penový betón, 
betón, duté blokové kamene; komíny; stavebné dosky (ob-
klady) z pórobetó- nu, najmä povrchové stavebné obklady  
z pórobetónu; spojovacie diely z minerálnych a organických 
materiálov, najmä viacvrstvové spojovacie stavebné dosky  
a viacvrstvové tvarované obklady, spojovacie stavebné die-
ly; tvarované obkladové steny, podlahy a kryty ako tvarova-
né obkladové fasády z pórovitých stavebných častí a pórobe-
tónové stavebné obklady ako hotové diely na zhotovené do-
my; cementové zmesi na pripevnenie armatúr. 

(580) 6.12.2021 
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Opravy chýb alebo zmeny všeobecne 
 
 
 Vo vestníku 5/2013 v časti Zapísané ochranné známky bez zmeny nebol zverejnený zápis ochrannej známky č. 234288. 
 
 

(111) 234288 
(151) 12.3.2013 
(180) 13.9.2022 
(210) 1408-2012 
(220) 13.9.2012 
(442) 3.12.2012 
(732) EXIM holding, s.r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, SK; 
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