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Dvojpísmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií
(Štandard WIPO ST. 3)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AO
AP

Andorra
Spojené arabské emiráty
Afganistan
Antigua a Barbuda
Anguilla
Albánsko
Arménsko
Angola
Africká regionálna organizácia
duševného vlastníctva (ARIPO)
AR Argentína
AT Rakúsko
AU Austrália
AW Aruba
AZ Azerbajdžan
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BQ
BR
BS
BT
BV
BW
BX

Bosna a Hercegovina
Barbados
Bangladéš
Belgicko
Burkina
Bulharsko
Bahrajn
Burundi
Benin
Bermudy
Brunej
Bolívia
Bonaire, Svätý Eustach a Saba
Brazília
Bahamy
Bhután
Bouvetov ostrov
Botswana
Úrad Beneluxu pre duševné
vlastníctvo (BOIP)1
BY Bielorusko
BZ Belize
CA
CD
CF
CG
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CW
CY
CZ

Kanada
Kongo (býv. Zair)
Stredoafrická republika
Kongo
Pobrežie Slonoviny
Cookove ostrovy
Čile
Kamerun
Čína
Kolumbia
Kostarika
Kuba
Kapverdy
Curacao
Cyprus
Česko

DE
DJ
DK
DM
DO
DZ

Nemecko
Džibutsko
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika
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
FJ
FK
FO
FR

Fínsko
Fidži
Falklandy
Faerské ostrovy
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
HN
HR
HT
HU

Hongkong, Čína
Honduras
Chorvátsko
Haiti
Maďarsko

CH Švajčiarsko
IB
ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT

Medzinárodný úrad Svetovej
organizácie duševného
vlastníctva (WIPO)
Indonézia
Írsko
Izrael
Man
India
Irak
Irán
Island
Taliansko

JE
JM
JO
JP

Jersey
Jamajka
Jordánsko
Japonsko

KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

Keňa
Kirgizsko
Kambodža
Kiribati
Komory
Svätý Krištof a Nevis
Kórejská ľudovodemokratická
republika (KĽDR)
KR Kórejská republika
KW Kuvajt
KY Kajmanie ostrovy
KZ Kazachstan
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

Laos
Libanon
Svätá Lucia
Lichtenštajnsko
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litva
Luxembursko
Lotyšsko
Líbya

MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ

Maroko
Monako
Moldavsko
Čierna Hora
Madagaskar
Severné Macedónsko
Mali
Mjanmarsko
Mongolsko
Macao, Čína
Severné Mariány
Mauritánia
Montserrat
Malta
Maurícius
Maldivy
Malawi
Mexiko
Malajzia
Mozambik

NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ

Namíbia
Niger
Nigéria
Nikaragua
Holandsko
Nórsko
Nepál
Nauru
Nový Zéland

OA Africká organizácia duševného
vlastníctva (OAPI)
OM Omán

PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY

Panama
Peru
Papua-Nová Guinea
Filipíny
Pakistan
Poľsko
Portugalsko
Palau
Paraguaj

QA Katar
OZ Úrad Spoločenstva pre odrody
rastlín (CPVO)
RO
RS
RU
RW

Rumunsko
Srbsko
Ruská federácia
Rwanda

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ

Saudská Arábia
Šalamúnove ostrovy
Seychely
Sudán
Švédsko
Singapur
Svätá Helena
Slovinsko
Slovenská republika
Sierra Leone
San Maríno
Senegal
Somálsko
Surinam
Južný Sudán
Svätý Tomáš a Princov ostrov
Salvádor
Svätý Martin
Sýria
Eswatini

TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ

Turks a Caicos
Čad
Togo
Thajsko
Tadžikistan
Východný Timor
Turkménsko
Tunisko
Tonga
Turecko
Trinidad a Tobago
Tuvalu
Taiwan
Tanzánia

UA
UG
US
UY
UZ

Ukrajina
Uganda
Spojené štáty, USA
Uruguaj
Uzbekistan

VA
VC
VE
VG
VN
VU

Vatikán
Svätý Vincent a Grenadíny
Venezuela
Britské Panenské ostrovy
Vietnam
Vanuatu

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

WO Svetová organizácia duševného
vlastníctva (WIPO)
WS Samoa

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).

ČASŤ
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VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (patenty)

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

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

B7

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
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)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(40)
(45)
(51)
(54)
(57)

Číslo dokumentu
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Dátum zverejnenia prihlášky
Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu
Medzinárodné patentové triedenie
Názov
Anotácia

(62)
(67)
(71)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)
(96)
(97)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia
Meno (názov) prihlasovateľa (-ov)
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) majiteľa (-ov)
Meno (názov) zástupcu (-ov)
Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Číslo podania európskej patentovej prihlášky
Číslo zverejnenia európskej patentovej prihlášky alebo vydania
európskeho patentového spisu

Poznámka:
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2022.01 Medzinárodného patentového triedenia s platnosťou od
1. januára 2022. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2022 uvádzané iba symboly hlavných skupín MPT 2022.01.
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 2022.01.

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 (ukončenie zálohov)
QA9A Ponuky licencií na patentové prihlášky
QA9A Späťvzatia ponúk licencií na patentové prihlášky
RD9A Exekúcie na patentové prihlášky
RF9A Ukončenie exekúcií na patentové prihlášky
RL9A Prepis prihlasovateľa patentovej prihlášky (na základe rozhodnutia 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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VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (patenty)

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

Opravy a zmeny
Opravy v patentových prihláškach

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

HA9A
HB9A
HC9A
HD9A
HE9A
HF9A
HG9A
HH9A

TA4A
TB4A
TC4A
TD4A
TE4A
TF4A
TG4A
TH4A

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
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BA9A

Zverejnené patentové prihlášky

(21)

(51)

96-2020

A23G 3/00

(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

A23G 3/00
96-2020
8.9.2020
Szabó Adam, Košice, SK;
Szabó Adam, Košice, SK;
Bezpečnostná palička s kotúčom na cukrovinky
Opísaná je bezpečnostná palička s kotúčom na cukrovinky,
najmä lízanky, ktorá pozostáva z kotúča (1) s priemerom
v intervale od 1 cm do 10 cm, ktorý je zlisovaný s paličkou
(2) na cukrovinky, pričom je ako celok vyrobená z ekologicky odbúrateľného materiálu. Výhodne je kotúč (1) oválneho,
kruhového alebo iného geometrického tvaru, členitého oválneho tvaru, tvaru zvieraťa alebo kvetu.

(51)

(21)

A23G 3/00

96-2020

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022
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FG4A

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

Udelené patenty

(11)

(51)

288936
288937

E03D 3/00
F01D 5/00

(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(45)
(73)
(72)
(74)

E03D 3/00, E03C 1/00
288936
5033-2016
6.12.2016
2.4.2019
9.3.2022
Swiss Aqua Technologies AG, Diepoldsau, CH;
Pancurák František, Prešov, SK;
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Výtokový modul tlakového splachovača záchodových mís
s rázovou vlnou splachovania a nízkou hlučnosťou

(51)

(11)

E03D 3/00
F01D 5/00

288936
288937

(51)
(11)
(21)
(22)
(40)
(45)
(73)
(72)

F01D 5/00
288937
50034-2018
19.7.2018
4.2.2020
9.3.2022
Doosan Škoda Power s.r.o., Plzeň, CZ;
Turinský Miloslav, Nezvěstice, CZ; Synáč Jaroslav, Plzeň,
CZ; Šlouf Josef, Plzeň, CZ;
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Obežná lopatka pre posledný stupeň parnej turbíny jadrovej elektrárne a nízkotlaková parná turbína obsahujúca túto lopatku

ČASŤ
EURÓPSKE PATENTY
S URČENÍM PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU
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VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (európske patenty)

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
T1

Preklad patentových nárokov európskej patentovej prihlášky

T3

Preklad európskeho patentového spisu

T2

Opravený preklad patentových nárokov európskej
patentovej prihlášky

T4

Opravený preklad európskeho patentového spisu

T5

Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 9)
(11)
(21)
(31)
(32)
(33)
(45)
(46)
(51)
(54)

Číslo dokumentu
Číslo prihlášky
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu
(prekladu, opraveného prekladu alebo zmeneného znenia
európskeho patentového spisu)
Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu
(prekladu alebo opraveného prekladu patentových nárokov
európskej patentovej prihlášky
Medzinárodné patentové triedenie
Názov

(62)
(71)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)
(96)
(97)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
Meno (názov) prihlasovateľa (-ov)
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) majiteľa (-ov)
Meno (názov) zástupcu (-ov)
Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Číslo a dátum podania európskej patentovej prihlášky
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 2022.01 Medzinárodného patentového triedenia s platnosťou od
1. januára 2022. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2022 uvádzané iba symboly hlavných skupín MPT 2022.01.
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 2022.01.

Kódy na označovanie záhlaví oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST. 17)
Európske patentové prihlášky
BA9A Sprístupnené preklady a opravené preklady patentových
nárokov európskych patentových prihlášok
FA9A Zastavené konania o európskych patentových prihláškach
z dôvodu späťvzatia
GA9A Zmeny európskych patentových prihlášok na národné
prihlášky
GB9A Prevody a prechody práv na európske patentové
prihlášky
GD9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené
na európske patentové prihlášky
GD9A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európske
patentové prihlášky
PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové
prihlášky (zálohy)
PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové
prihlášky (ukončenie zálohov)
QA9A Ponuky licencií na európske patentové prihlášky
QA9A Späťvzatia ponúk licencií na európske patentové prihlášky
RD9A Exekúcie na európske patentové prihlášky
RF9A Ukončenie exekúcií na európske patentové prihlášky
RL9A Prepis prihlasovateľa európskej patentovej prihlášky
(na základe rozhodnutia súdu)
RL9A Súdne spory o právo na európske patentové prihlášky
RL9A Ukončenie súdnych sporov o právo na európske
patentové prihlášky

Európske patenty
MA4A Zaniknuté európske patenty vzdaním sa patentu
MC4A Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred
EPÚ
MC4A Zrušené európske patenty
MG4A Čiastočne zrušené európske patenty
MK4A Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti
MM4A Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie
udržiavacích poplatkov
NG4A Európske patenty zachované v zmenenom znení po
námietkovom konaní pred EPÚ
PC4A Prevody a prechody práv na európske patenty
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty (zálohy)
PD4A Zmeny dispozičných práv na európske patenty
(ukončenie zálohov)
QA4A Ponuky licencií na európske patenty
QA4A Späťvzatia ponúk licencií na európske patenty
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené
na európske patenty
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európske patenty
RD4A Exekúcie na európske patenty
RF4A Ukončenie exekúcií na európske patenty
RL4A Prepis majiteľa európskeho patentu (na základe rozhodnutia
súdu)
RL4A Súdne spory o právo na európske patenty
RL4A Ukončenie súdnych sporov o právo na európske patenty
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VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (európske patenty)

SB4A
SC4A
SC4A

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

Európske patenty zapísané do registra po odtajnení
Sprístupnené preklady a opravené preklady európskych
patentových spisov
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SC4A
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Sprístupnené preklady európskych patentových spisov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

E 38943
E 38944
E 38945
E 38946
E 38947
E 38948
E 38949
E 38950
E 38951
E 38952
E 38953
E 38954
E 38955
E 38956
E 38957
E 38958
E 38959
E 38960
E 38961
E 38962

B29C 45/00
B05B 1/00
E02D 27/00
B32B 5/00
B65D 5/00
F02M 21/00
C07D 231/00
F03D 1/00
B27M 3/00
B65D 5/00
G10L 19/00
A61B 17/00
B23F 5/00
C07D 401/00
B65D 19/00
E06B 9/00
A61K 39/00
C04B 41/00
C07D 471/00
H04N 19/00

E 38963
E 38964
E 38965
E 38966
E 38967
E 38968
E 38969
E 38970
E 38971
E 38972
E 38973
E 38974
E 38975
E 38976
E 38977
E 38978
E 38979
E 38980
E 38981
E 38982

B23K 20/00
B32B 17/00
B60J 1/00
G06F 3/00
H04N 19/00
A61K 31/00
A61F 13/00
C07D 261/00
C12N 15/00
G09F 3/00
A61K 31/00
H01R 13/00
A61K 39/00
B29C 39/00
B60C 9/00
C07D 279/00
C07K 16/00
H04B 7/00
B32B 15/00
C22B 21/00

E 38983
E 38984
E 38985
E 38986
E 38987
E 38988
E 38989
E 38990
E 38991
E 38992
E 38993
E 38994
E 38995
E 38996
E 38997
E 38998
E 38999
E 39000
E 39001
E 39002

D03D 1/00
G05D 23/00
C23F 11/00
H02G 3/00
A61G 7/00
C07C 213/00
A61K 31/00
C07D 263/00
C07D 471/00
B21J 15/00
C07D 495/00
E04B 9/00
A61K 31/00
C07K 16/00
E05F 11/00
B32B 17/00
F16D 65/00
A61K 36/00
B24C 1/00
C21D 9/00

E 39003
E 39004
E 39005
E 39006
E 39007
E 39008
E 39009
E 39010
E 39011
E 39012
E 39013
E 39014
E 39015
E 39016
E 39017
E 39018
E 39019
E 39020
E 39021

F16B 33/00
C07D 487/00
C07D 471/00
B29D 30/00
C07K 16/00
H04W 36/00
C07D 401/00
C07D 403/00
E04G 11/00
B21J 15/00
F16H 7/00
B61L 23/00
A61F 9/00
A61B 90/00
A61K 48/00
C07D 401/00
C07D 317/00
A61K 38/00
C14C 3/00

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A61B 17/00
E 38954
11817653.6, 19.8.2011
2606840, 29.9.2021
201020299303 U
20.8.2010
CN
Shang, Jianzhong, Wuhu, Anhui, CN;
SHANG, Jingjing, Wuhu, Anhui, CN;
PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
PCT/CN2011/001386
WO 2012/022125
Jednorazová svorka na obrezanie

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A61B 90/00, A61B 17/00, B25J 21/00
E 39016
12759281.4, 13.7.2012
2731758, 13.10.2021
1150701, 201261670701 P
15.7.2011, 12.7.2012
SE, US
MedicalTree Patent Ltd, Mriehel, Birkirkara BKR, MT;
FORSELL, Peter, Bouveret, CH;
MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/SE2012/000112
WO 2013/012368
Konvertibilný chirurgický prístupový port

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

A61F 9/00, B65D 47/00
E 39015
16721922.9, 31.3.2016
3277234, 13.10.2021
PCT/IB2015/000423
31.3.2015
WO
Laboratoires THEA, Clermont-Ferrand, FR;
DEFEMME, Alain, Chamalières, FR; MERCIER, Fabrice, Clermont-Ferrand, FR;
TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/IB2016/000408
WO 2016/156968
Zariadenie na výdaj kvapaliny z fľaštičky na sterilné balenie

(74)
(86)
(87)
(54)

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

A61F 13/00, D04H 1/00
E 38969
14743007.8, 28.1.2014
2948116, 6.10.2021
201300743
28.1.2013
ZA
IWMT Intellectual Property Holdings (Pty) Ltd, Centurion, ZA;
ROBSON, Martin C, Macatawa, Michigan, US; MOUTON,
Jacobus Frederick, Centurion, ZA;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/IB2014/058599
WO 2014/115124
Prekrytie rany
A61G 7/00
E 38987
17783698.8, 4.10.2017
3528764, 24.11.2021
20160660
20.10.2016
CZ
Linet Spol s.r.o., Slaný, CZ;
HOLAS, David, Česká Lípa, CZ; KOPRIVA, Filip, Ústí nad
Labem, CZ;
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK;
PCT/CZ2017/000063
WO 2018/072765
Nemocničný prostriedok na podporu pacienta
A61K 31/00, A61P 7/00, A61P 9/00
E 38995
17757069.4, 21.2.2017
3377176, 20.10.2021
201662298555 P
23.2.2016
US
Morgandane Scientific, LLC, Corona Del Mar, CA, US;
PATEL, Maulik, Burlingame, CA, US; SRINIVASAN, Sundar, Corona Del Mar, CA, US; CHOW, Christina, Seattle, Washington, US;

14

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (európske patenty)

(74)
(86)
(87)
(54)

inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/US2017/018727
WO 2017/147074
Spôsob liečby pacientov súčasne podávaným inhibítorom
faktora Xa a verapamilom

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A61K 31/00, A61P 25/00, A61P 43/00
E 38968
15724438.5, 6.5.2015
3139925, 1.12.2021
201461989240 P
6.5.2014
US
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC., San Diego, CA, US;
O'BRIEN, Christopher, F., San Diego, California, US;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/US2015/029519
WO 2015/171802
Režim dávkovania valbenazínu pri liečení hyperkinetických
pohybových porúch

(51) A61K 31/00, A61K 9/00, A61M 31/00, A61P 13/00,
A61P 35/00
(11) E 38989
(96) 13765839.9, 3.9.2013
(97) 2890384, 3.11.2021
(31) 201261696027 P
(32) 31.8.2012
(33) US
(73) TARIS Biomedical LLC, Lexington, MA, US;
(72) GIESING, Dennis, Lee's Summit, Missouri, US;
(74) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
(86) PCT/US2013/057836
(87) WO 2014/036555
(54) Systémy podávania liekov a spôsoby liečenia rakoviny močového mechúra obsahujúce oxaliplatinu
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A61K 31/00, A61K 9/00, A61P 27/00
E 38973
16741897.9, 13.7.2016
3328396, 20.10.2021
UB20152542
28.7.2015
IT
Altergon S.A., Lugano, CH;
DE ROSA, Mario, Lugano, CH; SCHIRALDI, Chiara, Lugano,
CH;
FAJNOR IP, s. r. o., Bratislava, SK;
PCT/EP2016/066639
WO 2017/016873
Očné formulácie obsahujúce kooperatívne komplexy kyseliny hyalurónovej s nízkou a vysokou molekulovou hmotnosťou

(51) A61K 36/00, A61K 31/00, A61P 17/00, A61K 8/00,
A61Q 7/00
(11) E 39000
(96) 18758821.5, 2.8.2018
(97) 3661534, 20.10.2021
(31) 201700089680
(32) 3.8.2017
(33) IT
(73) Giuliani S.p.A., Milano, IT;
(72) GIULIANI, Giammaria, Montagnola, CH; PAUS, Ralf, Hamburg, DE; GRIMALDI, Benedetto, Genova, IT; MARZANI,
Barbara, Carbonara Al Ticino, IT; BARONI, Sergio, Villa D'Adda, IT;

(74)
(86)
(87)
(54)

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/EP2018/071005
WO 2019/025548
Synergická kompozícia ako promótor autofágie

(51) A61K 38/00, C12N 7/00, C12N 15/00, A61K 31/00,
A61K 45/00, A61K 48/00, A61P 25/00
(11) E 39020
(96) 16797013.6, 13.5.2016
(97) 3294323, 13.10.2021
(31) 201562162174 P, 201562252055 P, 201662301980 P,
201662331156 P
(32) 15.5.2015, 6.11.2015, 1.3.2016, 3.5.2016
(33) US, US, US, US
(73) REGENXBIO Inc., Rockville, MD, US; Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, US;
(72) McIvor, R. Scott, St. Louis Park, MN, US; Belur, Lalitha R.,
St. Paul, MN, US; Kozarsky, Karen, Bala Cynwyd, PA, US;
(74) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/US2016/032392
(87) WO 2016/187017
(54) Adeno-asociovaný vírus na terapeutické dodanie do centrálneho nervového systému
(51) A61K 39/00, A61K 33/00, A61P 3/00, A61P 37/00,
G01N 33/00, C12Q 1/00
(11) E 38959
(96) 18854165.0, 10.9.2018
(97) 3678692, 20.10.2021
(31) 1751094
(32) 8.9.2017
(33) SE
(73) Diamyd Medical AB, Stockholm, SE;
(72) ESSEN-MÖLLER, Anders, Stockholm, SE;
(74) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(86) PCT/SE2018/050904
(87) WO 2019/050465
(54) Genotypová stratfikácia v liečbe a prevencii diabetu
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)

A61K 39/00, C07K 16/00
E 38975
17728525.1, 1.6.2017
3463435, 13.10.2021
201662344746 P
2.6.2016
US
Medimmune Limited, Cambridge, Cambridgeshire CB, GB;
PERKINTON, Michael, Granta Park, Cambridge, GB; SCHOFIELD, Darren, Granta Park, Cambridge, GB; IRVING, Lorraine, Granta Park, Cambridge, GB; THOM, George, Granta Park,
Cambridge, GB;
FAJNOR IP, s. r. o., Bratislava, SK;
PCT/EP2017/063406
WO 2017/207739
Protilátky proti alfa synukleínu a ich použitie

(51) A61K 48/00, C12N 15/00, C07K 14/00, A61P 3/00,
A61P 9/00, A61P 27/00, A61P 43/00, C12Q 1/00,
A61K 38/00, G01N 33/00
(11) E 39017
(96) 20151479.1, 20.4.2012
(97) 3693025, 13.10.2021
(31) 201161478355 P
(32) 22.4.2011
(33) US
(62) 12774323.5
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(73) The Regents of the University of California, Oakland, CA, US;
(72) SCHAFFER, David V., Danville, CA, US; KLIMCZAK, Ryan
R., San Francisco, CA, US; KOERBER, James, T., Oakland, CA,
US; FLANNERY, John G., Berkeley, CA, US; DALKARA
MOUROT, Deniz, Paris, FR; VISEL, Meike, El Cerrito, CA, US;
BYRNE, Leah C.T., Berkeley, CA, US;
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Adeno-asociované vírusové virióny s variantným kapsidom
a spôsoby ich použitia
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(62)
(73)
(72)

B05B 1/00, B05B 15/00, B05B 12/00, B05B 13/00
E 38944
20170021.8, 1.12.2017
3718639, 29.9.2021
102016014956
14.12.2016
DE
17808444.8
Dürr Systems AG, Bietigheim-Bissingen, DE;
Fritz, Hans-Georg, Ostfildern, DE; Wöhr, Benjamin, Eibensbach,
DE; Kleiner, Marcus, Besigheim, DE; Bubek, Moritz, Ludwigsburg, DE; Beyl, Timo, Besigheim, DE; Herre, Frank, Oberriexingen, DE; Sotzny, Steffen, Oberstenfeld, DE;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Nanášacie zariadenie a súvisiace prevádzkové postupy
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)

B21J 15/00, B25J 11/00, B25J 15/00
E 38992
18734119.3, 12.6.2018
3638464, 8.12.2021
102017113097
14.6.2017
DE
EJOT GmbH & Co. KG, Bad Berleburg, DE;
THIEM, Joerg, Zella-Mehlis, DE; DUBIEL, Gerhard, Tambach-Dietharz, DE; ZEBISCH, Sebastian, Tambach-Dietharz,
DE; MIELISCH, Marco, Erfurt, DE;
FAJNOR IP, s. r. o., Bratislava, SK;
PCT/EP2018/065520
WO 2018/229058
Zariadenie na kompenzáciu spojovacích pohybov
B21J 15/00, B23P 19/00
E 39012
18778831.0, 14.9.2018
3681655, 24.11.2021
102017216348
14.9.2017
DE
Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co.KG, Schwabach, DE;
SKOLAUDE, Andreas, Schwabach, DE;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/EP2018/074839
WO 2019/053177
Zariadenie a spôsob usadzovania spojovacieho prvku na dielec
B23F 5/00
E 38955
14752800.4, 4.8.2014
3043945, 29.9.2021
102013109981
11.9.2013
DE
Profilator GmbH & Co. KG, Wuppertal, DE;

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

(72) PROCK, Erich, Ravensburg, DE; SOBCZYK, Marcel, Solingen, DE;
(74) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP2014/066730
(87) WO 2015/036172
(54) Metóda smykovania a zodpovedajúce zariadenie
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

B23K 20/00, B29C 65/00, H01R 43/00
E 38963
18769292.6, 27.8.2018
3687729, 13.10.2021
102017216988
25.9.2017
DE
Schunk Sonosystems GmbH, Wettenberg, DE;
MUELLER, Stefan, Wetzlar, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP2018/072969
WO 2019/057443
Spôsob polohovania zváraného predmetu v ultrazvukovom
zváracom zariadení a ultrazvukové zváracie zariadenie

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

B24C 1/00
E 39001
18808511.2, 15.11.2018
3710201, 13.10.2021
PCT/IB2017/057131
15.11.2017
WO
ArcelorMittal, Luxembourg, LU;
CHATEAU, Frédéric, Champtoce, FR; JEANNEAU, Julien, Carquefou, FR; RICHET, Pierre, Metz, FR; SPONEM, Florent,
Vigy, FR;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
PCT/IB2018/058989
WO 2019/097438
Spôsob ošetrovania rezného dielu a súvisiaca zostava

(74)
(86)
(87)
(54)

(51) B27M 3/00, E04F 15/00, E04F 21/00, B25B 27/00,
F16B 5/00, F16B 12/00
(11) E 38951
(96) 17883594.8, 20.12.2017
(97) 3558609, 20.10.2021
(31) 1651731
(32) 22.12.2016
(33) SE
(73) Välinge Innovation AB, Viken, SE;
(72) FRANSSON, Jonas, Allerum, SE; BLOMGREN, Andreas, Ljungskile, SE; ERIKSON, Karl, Uddevalla, SE;
(74) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK;
(86) PCT/SE2017/051305
(87) WO 2018/117953
(54) Zariadenie na vloženie pera do vkladacej drážky v paneli
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

B29C 39/00
E 38976
16182700.1, 4.8.2016
3144117, 3.11.2021
102015115769
18.9.2015
DE
Schock GmbH, Regen, DE;
PATERNOSTER, Rudolf, Rinchnach, DE; PLEDL, Xaver, Zwiesel, DE;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Výrobok odlievaný do formy
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(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

B29C 45/00
E 38943
17780672.6, 27.9.2017
3519155, 20.10.2021
102016118259
27.9.2016
DE
Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG, Fürth, DE;
HAHN, Martin, Herrieden, DE; HÖGL, Helmut, Nürnberg,
DE; STUHLINGER, Christoph, Wendelstein, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP2017/074453
WO 2018/060225
Spôsob spracovania fólie a podávacie zariadenie

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

B29D 30/00
E 39006
19215829.3, 12.12.2019
3666511, 13.10.2021
201800011018
12.12.2018
IT
Marangoni Meccanica S.P.A., Rovereto (TN), IT;
LENTI, Massimo, Rovereto (TN), IT; WEBER, Michele, Rovereto (TN), IT;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s., Bratislava, SK;
(54) Konfekčná skupina na konfekciu kostry pneumatiky
(51)
(11)
(96)
(97)
(73)
(72)

B32B 5/00, D04H 3/00
E 38946
19189238.9, 30.7.2019
3771556, 29.9.2021
Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik, Troisdorf, DE;
WAGNER, Tobias, Köln, DE; SOMMER, Sebastian, Troisdorf, DE; BOHL, Patrick, Hennef, DE; RÖSNER, Andreas,
Bonn, DE; GEUS, Hans Georg, Niederkassel, DE; LINKE,
Gerold, Hennef, DE; KUNZE, Bernd, Siegburg, DE;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Spunbond laminát a spôsob výroby spunbond laminátu
(51) B32B 15/00, C21D 6/00, C21D 8/00, C21D 9/00, C21D 1/00,
C22C 38/00, C23C 2/00, C22C 18/00
(11) E 38981
(96) 19216515.7, 21.12.2016
(97) 3653737, 27.10.2021
(31) PCT/IB2015/059837
(32) 21.12.2015
(33) WO
(62) 16825409.2
(73) ArcelorMittal, Luxembourg, LU;
(72) JUN, Hyun Jo, EAST CHICAGO, IN Indiana, US; VENKATASURYA, Pavan, EAST CHICAGO, IN Indiana, US;
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(54) Spôsob výroby oceľového plechu so zlepšenou pevnosťou,
ťažnosťou a tvarovateľnosťou
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

B32B 17/00
E 38964
13733278.9, 28.6.2013
2888106, 27.10.2021
12181122
21.8.2012
EP
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR;
MENNIG, Julius, Aachen, DE; PENNERS, Franz, Heinsberg,
DE;

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

(74)
(86)
(87)
(54)

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/EP2013/063629
WO 2014/029536
Lepené okenné sklo s elektricky prepínateľnými optickými znakmi

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

B32B 17/00
E 38998
18803999.4, 21.11.2018
3737558, 27.10.2021
18151114
11.1.2018
EP
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR;
WOHLFEIL, Dirk, Raeren, BE;
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/EP2018/082005
WO 2019/137674
Ochranné okenné sklo vozidla, vozidlo a spôsob výroby

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

B60C 9/00, D07B 1/00
E 38977
18800863.5, 23.10.2018
3710286, 1.12.2021
PCT/CN2017/111742
17.11.2017
WO
NV Bekaert SA, Zwevegem West Vlaanderen, BE;
WANG, He, Jiangyin, Jiangsu, CN; WANG, Yuping, Jiangyin,
Jiangsu, CN; ZHAO, Ming, Jiangyin, Jiangsu Province, CN;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/EP2018/078999
WO 2019/096548
Oceľový kord na spevnenie gumy

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

B60J 1/00, G02B 27/00
E 38965
16731072.1, 10.6.2016
3307575, 27.10.2021
15171630
11.6.2015
EP
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR;
ARNDT, Martin, Aachen, DE; GOSSEN, Stefan, Aachen, DE;
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/EP2016/063407
WO 2016/198679
Premietacie zariadenie pre head-up displej (HUD)

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)

B61L 23/00, B61L 1/00, G01D 5/00
E 39014
18759979.0, 5.9.2018
3684672, 20.10.2021
17192644
22.9.2017
EP
Thales Management & Services Deutschland GmbH, Ditzingen, DE;
SCHICKER, Kai, Mehltheuer, DE; OLDEWURTEL, Kassen,
Markgröningen, DE; KLEMM, Rainer, Steinheim, DE; MUSCHAWECKH, Florian, Unterföhring, DE; HOFFMANN,
Lars, München, DE;
HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/EP2018/073820
WO 2019/057491
Zostava na meranie predĺženia, najmä pre počítač náprav

(72)

(74)
(86)
(87)
(54)
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(74)
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B65D 5/00, B65D 85/00
E 38947
19000267.5, 29.5.2019
3744653, 29.9.2021
glaskoch B. Koch jr. GmbH + Co. KG, Bad Driburg, DE;
Jan Winkels, Ostbevern, DE; Sascha Schalk, Bielefeld, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
Obal na poháre, spôsob vytvorenia obalu a príslušný výsek

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(54)

B65D 5/00, B65D 43/00
E 38952
20155273.4, 4.2.2020
3705415, 13.10.2021
812019
5.3.2019
AT
Messerle GmbH, Mäder, AT;
Messerle, Heiner, Höchst, AT;
FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK;
Obal, výhodne na potraviny

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
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B65D 19/00
E 38957
17917226.7, 2.8.2017
3653522, 6.10.2021
20170089209
13.7.2017
KR
Alporter Co., Ltd., Icheon-si, Gyeonggi-do, KR;
PARK, Yong Jae, Yongin-si, Gyeonggi-do, KR;
FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK;
PCT/KR2017/008333
WO 2019/013380
Montovateľná paleta
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(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

C04B 41/00, C08J 9/00, F16L 59/00, B01J 13/00
E 38960
13753004.4, 9.8.2013
2882701, 22.9.2021
201261682198 P, 201313800551
10.8.2012, 13.3.2013
US, US
Aspen Aerogels, Inc., Northborough MA, US;
EVANS, Owen R, Chelmsford, Massachusetts, US; MELNIKOVA, Irene, Plainville, Massachusetts, US;
PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
PCT/US2013/054289
WO 2014/026088
Segmentovaný gélový kompozit a pevné panely z nich vyrobené

(74)
(86)
(87)
(54)

(51) C07C 213/00, C07C 215/00, C07C 217/00, C07C 225/00,
C07C 211/00, C07B 57/00
(11) E 38988
(96) 17161440.7, 23.7.2007
(97) 3210965, 17.11.2021
(31) 06015338
(32) 24.7.2006
(33) EP
(62) 07786260.5
(73) Grünenthal GmbH, Aachen, DE;
(72) HELL, Wolfgang, Aachen, DE; ZIMMER, Oswald, Würselen,
DE; BUSCHHMANN, Helmut Heinrich, Aachen, DE; HOLENZ, Jörg, Bolton, MA, US; GLADOW, Stefan, Buchs, CH;
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(74) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(54) Spôsob prípravy (1R,2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)-fenolu
(51) C07D 231/00, C07D 413/00, C07D 417/00, C07D 487/00,
C07D 498/00, A61K 31/00, A61P 9/00
(11) E 38949
(96) 19199606.5, 3.5.2016
(97) 3670499, 29.9.2021
(31) 201562156424 P
(32) 4.5.2015
(33) US
(62) 16720116.9
(73) Astrazeneca AB, Södertälje, SE;
(72) BRODDEFALK, Johan Olof, Mölndal, SE; EMTENÄS, Hans
Fredrik, Mölndal, SE; GRANBERG, Kenneth, Lars, Mölndal,
SE; LEMURELL, Malin, Anita, Mölndal, SE; PETTERSEN,
Daniel, Tor, Mölndal, SE; PLOWRIGHT, Alleyn, Thomas, Mölndal, SE; ULANDER, Lars Johan, Andreas, Mölndal, SE;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Deriváty pyrazolu vhodné ako inhibítory proteínu aktivujúceho 5-lipoxygenázu (FLAP)
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)

C07D 261/00, C07D 453/00, A61K 31/00, A61P 33/00
E 38970
17718286.2, 5.4.2017
3440062, 6.10.2021
201662319207 P
6.4.2016
US
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth, GA, US;
YANG, Chunhua, Belle Mead, NJ, US; LE HIR DE FALLOIS, Loic, Patrick, Atlanta, GA, US; MENG, Charles, Q., Grayson, GA, US; LONG, Alan, Flowery Branch, GA, US; GORTER DE VRIES, Roelof, Johannes, St. Genis Les Ollieres,
FR; BAILLON, Bruno, Le Poet, FR; LAFONT, Sylvaine, Chateau-Arnoux, FR; GAY DE SAINT MICHEL, Myriam, Peyruis, FR; KOZLOVIC, Stephane, Sisteron, FR;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/US2017/026245
WO 2017/176948
Spôsob prípravy enantiomérne obohatených zlúčenín izoxazolínu - kryštalický toluénový solvát (S) afoxolaneru

(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

C07D 263/00, A61K 31/00, A61P 25/00
E 38990
15771276.1, 31.8.2015
3191461, 3.11.2021
201462047614 P, 201562203953 P
8.9.2014, 12.8.2015
US, US
Pfizer Inc., New York, NY, US;
GIRARD, Kevin Paul, Quaker Hill, Connecticut, US; JENSEN, Andrew J., Ledyard, Connecticut, US; JONES, Kris Nicole, Waterford, Connecticut, US;
(74) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Bratislava, SK;
(86) PCT/IB2015/056597
(87) WO 2016/038500
(54) Tuhé kryštalické formy 6-karboxy-2-(3,5-dichlórfenyl)benzoxazolu
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)

C07D 279/00
E 38978
18181405.4, 6.10.2014
3415505, 1.12.2021
201317702
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7.10.2013
GB
14789349.9
WisTa Laboratories Ltd., Singapore, SG;
SINCLAIR, James Peter, Old Aberdeen, Aberdeenshire, GB;
NICOLL, Sarah Louise, Old Aberdeen, Aberdeenshire, GB;
STOREY, John Mervyn David, Old Aberdeen, Aberdeenshire,
GB;
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(54) Spôsoby chemickej syntézy diaminofenotiazíniových zlúčenín vrátane metyltioníniumchloridu (MTC)
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

C07D 317/00, C07C 275/00
E 39019
17728481.7, 30.5.2017
3464260, 27.10.2021
16171906
30.5.2016
EP
Technische Universität München, München, DE;
LE, Philipp, München, DE; SIEBER, Stephan, Utting am Ammersee, DE; KUNOLD, Elena, Sundbyberg, DE;
(74) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(86) PCT/EP2017/063014
(87) WO 2017/207556
(54) Zlúčeniny obsahujúce motív močoviny a ich deriváty ako
antibakteriálne liečivá
(51) C07D 401/00, C07C 45/00, C07C 49/00, C07C 57/00,
C07C 51/00, C07C 67/00
(11) E 38956
(96) 19742604.2, 23.7.2019
(97) 3826997, 10.11.2021
(31) 18382556
(32) 24.7.2018
(33) EP
(73) FAES FARMA, S.A., Leioa, Vizcaya, ES;
(72) HERNÁNDEZ HERRERO, Gonzalo, Leioa, Vizcaya, ES; GARCÍA DOMÍNGUEZ, Neftalí, Leioa, Vizcaya, ES; MORÁN POLADURA, Pablo, Leioa, Vizcaya, ES; GONZÁLEZ GARCÍA,
Tania, Leioa, Vizcaya, ES; GANZA GONZÁLEZ, Álvaro, Leioa, Vizcaya, ES; TATO CERDEIRAS, Paloma, Leioa, Vizcaya,
ES;
(74) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP2019/069772
(87) WO 2020/020873
(54) Spôsob a medziprodukty na prípravu bilastínu
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

C07D 401/00, A61K 31/00, A61P 21/00, A61P 25/00
E 39018
17843731.5, 25.8.2017
3505515, 24.11.2021
2016165437
26.8.2016
JP
Toray Industries, Inc., Tokyo, JP;
TAKAHASHI Hirozumi, Kamakura-shi, Kanagawa, JP; BABA Yoko, Kamakura-shi, Kanagawa, JP; MORITA Yasuhiro,
Kamakura-shi, Kanagawa, JP; ISEKI Katsuhiko, Otsu-shi, Shiga, JP; IZUMIMOTO Naoki, Kamakura-shi, Kanagawa, JP;
(74) MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o., Bratislava, SK;
(86) PCT/JP2017/030528
(87) WO 2018/038255
(54) Kryštalické formy cyklických amínových derivátov a ich farmaceutické použitie
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(51) C07D 401/00, C07D 405/00, C07D 409/00, C07D 411/00,
C07D 413/00, C07D 417/00, C07D 419/00, A61K 31/00,
A61P 19/00
(11) E 39009
(96) 17830463.0, 18.7.2017
(97) 3487851, 20.10.2021
(31) 201662364620 P
(32) 20.7.2016
(33) US
(73) Novartis AG, Basel, CH;
(72) LI, Jialiang, Changshu, Jiangsu, CN; ARISTA, Luca, Basel,
CH; BABU, Sreehari, Madhapur Hyderabad, IN; BIAN, Jianwei, Changshu, Jiangsu, CN; CUI, Kai, Changshu, Jiangsu, CN;
DILLON, Michael Patrick, South San Francisco, CA, US;
LATTMANN, Rene, Oberwil, CH; LIAO, Lv, Pudong, Shanghai, CN; LIZOS, Dimitrios, Basel, CH; RAMOS, Rita, Basel, CH; STIEFL, Nikolaus Johannes, Basel, CH; ULLRICH,
Thomas, Basel, CH; USSELMANN, Peggy, Basel, CH; WANG,
Xiaoyang, Pudong, Shanghai, CN; WAYKOLE, Liladhar Murlidhar, Pudong, Shanghai, CN; WEILER, Sven, Loerrach, DE;
ZHANG, Yubo, Pudong, Shanghai, CN; ZHOU, Yizong, Changshu, Jiangsu, CN; ZHU, Tingying, Shanghai, CN;
(74) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
(86) PCT/CN2017/093385
(87) WO 2018/014829
(54) Deriváty aminopyridínu a ich použitie ako selektívne
ALK-2 inhibítory
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

C07D 403/00, C07D 237/00, C07D 405/00, A01N 43/00
E 39010
18717814.0, 28.3.2018
3601263, 13.10.2021
201762477685 P
28.3.2017
US
FMC Corporation, Philadelphia, PA, US;
MCCANN, Stephen Frederick, Newark, DE, US;
Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/US2018/024742
WO 2018/183432
Nové herbicídy na báze pyridazinónu

(51) C07D 471/00, C07D 487/00, A61K 31/00, A61P 35/00,
A61P 37/00
(11) E 38961
(96) 16887788.4, 28.12.2016
(97) 3409672, 8.12.2021
(31) 201610066886
(32) 29.1.2016
(33) CN
(73) Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd., Beijing, CN;
(72) CHEN, Xiangyang, Beijing, CN; PANG, Yucheng, Beijing, CN;
(74) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
(86) PCT/CN2016/112625
(87) WO 2017/128917
(54) Deriváty pyrazolových kondenzovaných kruhov a spôsob
ich prípravy a použitie na liečenie rakoviny, zápalu a ochorení imunitného systému
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)

C07D 471/00, C07F 9/00, A61K 31/00, A61P 29/00
E 38991
18707498.4, 12.2.2018
3580220, 17.11.2021
201762458144 P
13.2.2017
US
Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, NJ, US;
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(72) GUO, Junqing, Princeton, NJ, US; HART, Amy, C., Princeton,
NJ, US; MACOR, John, E., Washington Crossing, PA, US;
MERTZMAN, Michael, E., Princeton, NJ, US; PITTS, William, J., Princeton, NJ, US; SPERGEL, Steven, H., Princeton,
NJ, US; WATTERSON, Scott, Hunter, Princeton, NJ, US;
ANDAPPAN MURUGAIAH SUBBAIAH, Murugaiah, Karnataka, Bangalore, IN; CHEN, Jie, Princeton, NJ, US; DZIERBA, Carolyn, Diane, Princeton, NJ, US; LUO, Guanglin, Princeton, NJ, US; SHI, Jianliang, Princeton, NJ, US; SIT, SingYuen, Princeton, NJ, US;
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a.s., Bratislava, SK;
(86) PCT/US2018/017755
(87) WO 2018/148626
(54) Aminotriazolpyridíny ako inhibítory kinázy
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(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)

(51)
(11)
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(96)
(97)
(31)
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C07D 471/00, A61K 31/00
E 39005
16757233.8, 25.8.2016
3341368, 6.10.2021
201562209941 P, 15184011, 201662306233 P
26.8.2015, 7.9.2015, 10.3.2016
US, EP, US
Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, BE;
WU, Tongfei, Beerse, BE; BREHMER, Dirk, Beerse, BE; BEKE, Lijs, Beerse, BE; BOECKX, An, Beerse, BE; DIELS,
Gaston, Stanislas, Marcella, Beerse, BE; GILISSEN, Ronaldus, Arnodus, Hendrika, Joseph, Beerse, BE; LAWSON, Edward, Charles, Raritan, New Jersey, US; PANDE, Vineet, Beerse, BE; PARADE, Marcus, Cornelis, Bernardus, Catharina,
Beerse, BE; SCHEPENS, Wim, Bert, Griet, Beerse, BE; THURING, Johannes, Wilhelmus, John, F, Beerse, BE; VIELLEVOYE, Marcel, Beerse, BE; SUN, Weimei, Raritan, New Jersey, US; MEERPOEL, Lieven, Beerse, BE;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/EP2016/070097
WO 2017/032840
Nové analógy nukleozidov substituované 6-6 bicyklickým
aromatickým kruhom na použitie ako inhibítory PRMT5
C07D 487/00
E 39004
17812068.9, 20.11.2017
3544982, 20.10.2021
PCT/CN2016/106767
22.11.2016
WO
Novartis AG, Basel, CH;
WANG, Hao, Changshu City, Jiangsu, CN; YE, Jiong, Changshu City, Jiangsu, CN; HAN, Bo, Changshu City, Jiangsu, CN;
FLUBACHER, Dietmar, Basel, CH; STETTLER, Hans, Basel,
CH; GALLOU, Fabrice, Basel, CH; MALLET, Franck, Basel,
CH; NAPP, Matthias, Basel, CH; HALLER, Michael, Basel, CH;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/IB2017/057263
WO 2018/096440
Chemický spôsob prípravy imidazopyrolidinónových derivátov a ich medziproduktov
C07D 495/00, A61K 31/00, A61P 25/00
E 38993
18853415.0, 5.9.2018
3680243, 27.10.2021
2017172169
7.9.2017
JP
Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo, JP;
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(72) OHASHI Yoshiaki, Tsukuba-shi, Ibaraki, JP; NORIMINE
Yoshihiko, Tsukuba-shi, Ibaraki, JP; HOSHIKAWA Tamaki,
Tsukuba-shi, Ibaraki, JP; YOSHIDA Yu, Tsukuba-shi, Ibaraki, JP; KOBAYASHI Yoshihisa, Tokyo, JP; SATO Nobuhiro,
Tsukuba-shi, Ibaraki, JP; HAGIWARA Koji, Tsukuba-shi, Ibaraki, JP;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
(86) PCT/JP2018/032797
(87) WO 2019/049869
(54) Pentacyklická zlúčenina
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C07K 16/00, A61N 5/00
E 38979
17726759.8, 12.5.2017
3455258, 13.10.2021
201662335743 P, 201662340142 P, 201662348546 P,
201662350305 P, 201662364920 P, 201662374020 P,
201762451274 P
13.5.2016, 23.5.2016, 10.6.2016, 15.6.2016, 21.7.2016,
12.8.2016, 27.1.2017
US, US, US, US, US, US, US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY, US;
LOWY, Israel, Tarrytown, NY, US; FURY, Matthew, G., Tarrytown, NY, US;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
PCT/US2017/032408
WO 2017/197263
Spôsoby liečenia rakoviny kože podávaním inhibítora PD-1
C07K 16/00, A61P 35/00
E 38996
17717393.7, 11.4.2017
3443009, 8.9.2021
201662321476 P
12.4.2016
US
Symphogen A/S, Ballerup, DK;
LINDSTED, Trine, Farum, DK; GJETTING, Torben, Jyllinge, DK; GALLER, Gunther Roland, Jyllinge, DK; GAD, Monika, Alleroed, DK; GRANDAL, Michael Monrad, Ballerup,
DK; KOEFOED, Klaus, Copenhagen S, DK; KRAGH, Michael, Copenhagen N, DK; HORAK, Ivan David, West Orange, New Jersey, US; BOUQUIN, Thomas, Alleroed, DK; PEDERSEN, Mikkel Wandahl, Alleroed, DK;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
PCT/EP2017/058696
WO 2017/178493
Anti-TIM-3 protilátky a kompozície

C07K 16/00, A61K 39/00, A61P 35/00
E 39007
19161885.9, 26.1.2015
3556775, 17.11.2021
201461932589 P
28.1.2014
US
15705137.6
Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, NJ, US;
GUTIERREZ, Andres A., Princeton, NJ, US; GROSSO, Joseph, Princeton, NJ, US; HILL, Christopher Mark, Seattle, WA,
US; SELBY, Mark, Redwood City, CA, US; LEWIS, Katherine E., Seattle, WA, US;
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a.s., Bratislava, SK;
(54) Anti-LAG-3 protilátky na liečbu hematologických malignít
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US, US
10772363.7
Genzyme Corporation, Cambridge, MA, US;
PASSINI, Marco A., Nortborough, MA, US; SHIHABUDDIN,
Lamya, West Newton, MA, US; CHENG, Seng H., Natick,
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(54) Génová terapia neurodegeneratívnych ochorení
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
(51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)

C14C 3/00, C14C 9/00, C14C 11/00, C09D 175/00
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TFL Ledertechnik GmbH, Rheinfelden, DE;
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Medzinárodné patentové triedenie
Názov
Anotácia

(62)
(67)
(71)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)
(96)
(97)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia
Meno (názov) prihlasovateľa (-ov)
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) majiteľa (-ov)
Meno (názov) zástupcu (-ov)
Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT
Číslo podania európskej patentovej prihlášky
Číslo zverejnenia európskej patentovej prihlášky alebo vydania európskeho patentového spisu

Poznámka:
Symboly medzinárodného patentového triedenia uvedené v tomto vestníku zodpovedajú vydaniu 2022.01 Medzinárodného patentového triedenia s platnosťou od
1. januára 2022. Na patentových dokumentoch zverejňovaných úradom a vo vestníku úradu budú v roku 2022 uvádzané iba symboly hlavných skupín MPT 2022.01.
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 2022.01.

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

Opravy v úžitkových vzoroch

HA2K
HB2K
HC2K
HD2K
HE2K
HF2K
HG2K
HH2K

TA2K
TB2K
TC2K
TD2K
TE2K
TF2K
TG2K
TH2K

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
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BA2K
(21)
78-2021
153-2021
50047-2021

Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov
(51)
G01N 27/00
F24F 6/00
B65D 81/00

(51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)

A01K 1/00, A01K 29/00, G05D 27/00
50100-2021
27.12.2021
GOLDEN LIONS s. r. o., Dudince, SK;
Totkovič Ján, Dudince, SK;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava,
SK;
(54) Mobilný multifunkčný modul na umiestnenie zvierat
(57) Mobilný modul na umiestnenie zvierat tvorený skeletom (1)
je riešený tak, že v skelete (1) je umiestnená zásuvná modulárna doska (2) na osadenie elektronických komponentov
(3.1 až 3.22), ktorá obsahuje senzor (3.1) teploty, elektronický displej (3.19) s ukazovateľmi hodnôt na vzdialené a dotykové ovládanie, akumulátorový zdroj (3.21) elektrickej
energie, komunikačnú jednotku (3.22) s GPS a autonómnu
riadiacu jednotku (3.18). Spodná časť skeletu (1) má vysúvateľné dno (4), ktoré má funkciu záchytnej vaničky na nečistoty alebo manipulačnej vaničky s výsuvnými prostriedkami
(11). Zásuvná modulárna doska (2) je so skeletom (1) prepojená cez konektor (5).

(21)

(51)

50096-2021
50100-2021

B23K 35/00
A01K 1/00

(54) Drôt na oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére
(57) Množstvo rozstreku vytváraného počas zvárania je malé, krok,
akým je odstraňovanie trosky po zváraní, je nepotrebný
a dá sa získať zvarová časť s vynikajúcou galvanickou pokovovateľnosťou a dobrým tvarom lemu. Drôt na oblúkové
zváranie v ochrannej atmosfére zahŕňa, vztiahnuté na celkovú hmotnosť drôtu: C: 0,01 % hmotn. alebo viac a 0,10 %
hmotn. alebo menej, Si: 0,05 % hmotn. alebo viac a 0,55 %
hmotn. alebo menej, Mn: 1,60 % hmotn. alebo viac a 2,40 %
hmotn. alebo menej, Ti: 0,05 % hmotn. alebo viac a 0,25 %
hmotn. alebo menej, Cu: 0,01 % hmotn. alebo viac a 0,30 %
hmotn. alebo menej, S: 0,001 % hmotn. alebo viac a 0,020 %
hmotn. alebo menej, N: 0,0045 % hmotn. alebo viac a 0,0150 %
hmotn. alebo menej, Al: 0,10 % hmotn. alebo menej a P: 0,025 %
hmotn. alebo menej, kde zvyšok je Fe a nevyhnutné nečistoty, a je splnený nasledujúci vzťah: 0,1 [Ti]/[Si] 3,0,
pričom [Si] je obsah Si (% hmotn.) vztiahnutý na celkovú
hmotnosť drôtu a [Ti] je obsah Ti (% hmotn.) vztiahnutý
na celkovú hmotnosť drôtu.
(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

(51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(67)
(71)
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B23K 35/00, B23K 9/00, C22C 38/00
50096-2021
30.4.2020
2019202161, 2019238958
7.11.2019, 27.12.2019
JP, JP
3819071
Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.), Hyogo, JP;
(72) Ikai Kazuya, Kanagawa, JP; Kinashi Hikaru, Kanagawa, JP;
Yokota Yasuyuki, Kanagawa, JP;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava,
SK;

B65D 81/00, F25D 3/00
50047-2021
4.6.2021
W.129226
8.6.2020
PL
Tudor Polska sp. z o.o., Nowy Dwor Mazowiecki, PL;
Moskalenko Dominik, Warszawa, PL;
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
Chladiaca kazeta
Riešenie predstavuje chladiacu kazetu vo forme obálky (1),
ktorej vnútorné steny sú pokryté vrstvou prírodného plniva, ktoré je recyklovaným odpadovým papierom vo forme
pásikov, a kde prírodné plnivo pôsobí ako tepelná izolácia
(2) medzi samotnou obálkou a suchým ľadom (4) vnútri
a kde hrúbka tepelnej izolácie (2) závisí od predpokladaných parametrov chladenia.
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(51)
(21)
(22)
(71)
(72)

F24F 6/00, B05B 1/00
153-2021
18.10.2021
DETECTAIR s.r.o., Bratislava, SK;
Pavlovič Pavol, Mgr., Bratislava, SK; Džupa Karol, Bratislava, SK;
(74) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava,
SK;
(54) Automatizovaný zvlhčovací systém
(57) Systém pozostáva z integrovaného kontrolného panelu (2),
ktorý je prepojený s hydraulickým vysokotlakovým čerpadlom (1) a externým tankom (7) na dezinfekčný roztok alebo
vodu, pričom hydraulické vysokotlakové čerpadlo (1) je určené na distribúciu kvapaliny alebo dezinfekčného roztoku
cez potrubie (3) do dýz (6).

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

(51)
(21)
(22)
(71)

G01N 27/00
78-2021
31.5.2021
Nanodesign s.r.o., Bratislava, SK; POWERTEC s.r.o., Bratislava, SK;
(72) Režo Vratislav, Ing., Žirany, SK; Weis Martin, Ing., Prof.
DrSc., Slovenský Grob, SK; Nevřela Juraj, Ing., PhD., Bratislava, SK; Mičjan Michal, Ing., PhD., Miloslavov, SK; Novota Miroslav, Ing., PhD., Margecany, SK; Hanic Michal,
Ing., Bratislava, SK; Donoval Martin, doc, Ing., PhD., Bratislava, SK;
(54) Komplexný systém monitorovania zmien elektrických vlastností progresívnych materiálov citlivých na rôzne plyny
(57) Opisuje sa komplexný systém monitorovania zmien elektrických vlastností progresívnych materiálov citlivých na
rôzne plyny. Systém je určený na kalibračné merania etablovaných a dostupných senzorov plynov s cieľom ich využiť v elektronike. Systém pozostáva z hmotnostných prietokomerov (1) a (2), ktoré na základe definovaných požiadaviek z riadiacej jednotky (7) dokážu vytvoriť zmes nosného a detegovateľného plynu. Na zabezpečenie nízkej kontaminácie komory vlhkosťou disponuje systém regulátorom
vlhkosti atmosféry (3) na vetve nosného plynu za prietokomerom (1). Táto zmes je následne difundovaná cez plynovod
z nehrdzavejúcej ocele do zmiešavača (4), ktorý je založený na princípe spätného Teslovho ventilu. Tu dochádza
k homogenizácii zmesi nosného plynu a detegovateľného
plynu. Zmes následne postupuje vplyvom podtlaku do expozičného modulu (5), kde dochádza k expozícii senzora a následne je odsávaná vývevou (6) a likvidovaná podľa potreby.

(51)

(21)

(51)

(21)

A01K 1/00
B65D 81/00

50100-2021
50047-2021

F24F 6/00
G01N 27/00

153-2021
78-2021
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FG2K
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Zapísané úžitkové vzory

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

9458
9459
9460

H04B 3/00
A41D 13/00
H02J 7/00

9461
9462
9463

B42D 5/00
C08F 2/00
G06N 3/00

9464
9465
9466

B25J 19/00
B60K 1/00
F24S 20/00

9467

B05B 1/00

(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)

A41D 13/00, A62B 17/00, A41D 27/00
9459
138-2020
29.7.2020
10.11.2021
9.3.2022
Lukáč Peter, Bánovce nad Bebravou, SK;
Lukáč Peter, Bánovce nad Bebravou, SK; Fekečová Štefánia, Martin, SK;
(74) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK;
(54) Spôsob šitia ochranných kompletov z netkaných textílií
so švíkmi odolnými proti prieniku kvapalín, aerosólov
a mikroorganizmov a švíky
(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)

B05B 1/00, B05B 13/00, B05C 7/00
9467
28-2021
1.3.2021
10.11.2021
9.3.2022
Lilko Ján, Ing., MBA, Nitra, SK;
Lilko Ján, Ing., MBA, Nitra, SK; Kotus Martin, doc., Ing.,
PhD., Snina, SK; Baláži Juraj, Ing., PhD., Preseľany, SK;
Paulovič Stanislav, Ing., PhD., Čechynce, SK;
(54) Prípravok na aplikáciu antikorózneho vosku
(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)

B25J 19/00
9464
156-2020
17.9.2020
10.11.2021
9.3.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK;
Kučera Erik, Ing., PhD., Hlohovec, SK; Haffner Oto, Ing.,
PhD., Hlohovec, SK;
(54) Bezpečnostný systém manipulátora
(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(43)
(45)
(73)
(72)
(74)
(54)

B42D 5/00, G09D 3/00
9461
50033-2021
12.4.2021
CZ2020-37702 U
23.6.2020
CZ
10.11.2021
9.3.2022
Kolářová Lenka, Ing., Brno, CZ;
Kolářová Lenka, Ing., Brno, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
Plánovací kalendár pre deti, najmä na obdobie letných
prázdnin

(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)

B60K 1/00, B60K 7/00, B60L 15/00
9465
50097-2020
17.9.2020
10.11.2021
9.3.2022
Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
Balog Michal, doc. Ing., CSc., Prešov, SK; Matisková Darina, Ing., PhD., MBA, Prešov, SK; Balara Milan, doc. Ing.,
PhD., Prešov, SK;
(54) Pohon elektromobilu na rotáciu okolo zvislej osi
(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)

C08F 2/00
9462
118-2021
24.8.2021
10.11.2021
9.3.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;
Kuriš Michal, Ing., Žaškov, SK; Bolibruchová Danka, prof.
Ing., PhD., Lietavská Svinná-Babkov, SK; Dzúrik Ivan, Mgr.,
Dolný Kubín, SK; Markovičová Lenka, Ing., PhD., Udiča,
SK; Bruna Marek, doc. Ing., PhD., Žilina, SK; Pastirčák Richard, doc. Ing., PhD., Svederník, SK; Klarák Jaromír, Ing.,
Liesek, SK;
(54) UV samosterilizačná klimatická komora na jednodňovú
výrobu keramickej formy
(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)

F24S 20/00, F24S 80/00, A47J 37/00
9466
50064-2021
13.8.2021
10.11.2021
9.3.2022
Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
Rybár Radim, prof. Ing., PhD., Košice, SK; Beer Martin,
Ing., PhD., Košice, SK; Rybárová Jana, Ing., PhD., Košice,
SK; Teplická Katarína, doc. Ing., PhD., Košice, SK;
(54) Modifikovaný držiak nosníka koncentrátorového solárneho ohrievača segmentových akumulátorov tepla
(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)

G06N 3/00, G06K 9/00
9463
46-2021
9.4.2021
27.10.2021
9.3.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK;
Martinka Jozef, doc. Ing., PhD., Železná Breznica, SK; Rantuch Peter, doc. Ing., PhD., Považská Bystrica, SK; Nečas
Aleš, Ing., Vrbové, SK; Sulová Janka, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob kontroly požiarnych charakteristík elektrických
káblov
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(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)

H02J 7/00, H02J 9/00
9460
26-2021
24.2.2021
13.10.2021
9.3.2022
NES Nová Dubnica s.r.o., Nová Dubnica, SK;
Buday Martin, Ing., Považská Bystrica, SK; Fusik Peter, Ing.,
Slávnica, SK; Kopecký Martin, Ing., Nová Dubnica, SK;
(54) Multiplikatívne zapojenie pomocných zdrojov s využitím
MOSFET tranzistora s ochudobneným kanálom v bezdrôtovom prenose

(51)
(11)
(21)
(22)
(43)
(45)
(73)
(72)
(54)
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H04B 3/00
9458
105-2021
11.7.2021
10.11.2021
9.3.2022
IS - Industry Solutions, a.s., Žilina, SK;
Stroka Ladislav, Ing., Žilina, SK;
Zapojenie na smart diaľkové meranie spotreby zariadení v priemyselnej infraštruktúre

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A41D 13/00
B05B 1/00
B25J 19/00

9459
9467
9464

B42D 5/00
B60K 1/00
C08F 2/00

9461
9465
9462

F24S 20/00
G06N 3/00
H02J 7/00

9466
9463
9460

H04B 3/00

9458

MK2K

Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

6299
6565
7129
7136
8076
8102

02.02.2022
07.02.2022
14.07.2021
18.07.2021
20.07.2021
17.07.2021

8113
8114
8120
8123
8125
8142

06.07.2021
18.07.2021
06.07.2021
17.07.2021
17.07.2021
03.07.2021

8172
8210
8234
8257
8263
8264

12.07.2021
10.07.2021
07.07.2021
07.07.2021
07.07.2021
07.07.2021

8270
8283
8297
8415
8707

07.07.2021
07.07.2021
04.07.2021
17.07.2021
03.07.2021
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Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(11)

(51)

7540
7714
8436

F25B 21/00
H01M 50/00
G09F 19/00

(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

F25B 21/00, F24F 5/00
7540
76-2015
27.4.2015
A2B, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec, SK;
Termoelektrická jednotka s využitím heat-pipe technológie

(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

G09F 19/00, E01F 9/00, G08G 1/00
8436
50029-2018
23.3.2018
ELTODO, a.s., Praha, Lhotka, CZ;
Premenná dopravná značka

(51)

(11)

F25B 21/00
G09F 19/00
H01M 50/00

7540
8436
7714

(51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

H01M 50/00, H01M 10/00, H05K 7/00
7714
75-2015
27.4.2015
A2B, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec, SK;
Technologický kabinet s deleným tepelne zaizolovaným
priestorom pre batérie

ČASŤ
DIZAJNY
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Číselné INID - kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 80)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(28)
(31)
(32)
(33)
(45)
(46)

Číslo zapísaného dizajnu
Dátum zápisu/predĺženia platnosti
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/predĺženia
platnosti
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Počet dizajnov
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu
Dátum uplynutia odkladu zverejnenia

(51)
(54)
(55)
(58)
(62)
(72)
(73)
(74)
(78)

Medzinárodné triedenie dizajnov
Názov dizajnu
Vyobrazenie dizajnu/vyobrazenie dizajnu po čiastočnom výmaze
Dátum záznamu v registri, napr. zmeny mena, zániku, výmazu
a pod.
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) majiteľa (-ov)
Meno (názov) zástupcu (-ov)
Meno (názov) nového majiteľa (-ov) po prevode alebo prechode

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

Kódy na označovanie záhlaví oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST. 17)
Prihlášky dizajnov
RD9Q Exekúcie na prihlášky dizajnov
RF9Q Ukončenie exekúcií na prihlášky dizajnov
RL9Q Súdne spory o právo na prihlášky dizajnov
RL9Q Ukončenie súdnych sporov o právo na prihlášky dizajnov

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

(11)

(58)

28306

11.07.2021

ND4Q

Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov

(11)

(51)

(11)

(51)

28418
28419
28471

05/06.00
05/06.00
05/06.00

28472
28473

12/99.00
05/06.00

11 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

05/06.00, 12/99.00
28471
18.1.2018
28.8.2027
105-2017
28.8.2017
Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK;
Samolepiaca emisná plaketa
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je samolepiaca emisná plaketa, ktorá sa aplikuje na vnútornú stranu skiel motorových vozidiel.

11 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

05/06.00, 12/99.00
28418
15.8.2017
13.6.2027
61-2017
13.6.2017
Blizniak Peter, Ing., Košťany nad Turcom, SK;
Nálepka so spätným odrazom svetla na motorové a prípojné vozidlá IV.
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je nálepka so spätným odrazom svetla na motorové a prípojné vozidlá IV.

11 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

05/06.00, 12/99.00
28419
15.8.2017
5.6.2027
59-2017
5.6.2017
Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK;
Nálepka so spätným odrazom svetla na motorové a prípojné vozidlá III.
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je nálepka so spätným odrazom svetla na motorové a prípojné vozidlá III.

11 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

11 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

05/06.00, 12/99.00
28473
18.1.2018
13.7.2027
84-2017
13.7.2017
Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK;
Nálepka so spätným odrazom svetla na inšpekciu nádrží plynových zariadení v motorových vozidlách
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je nálepka so spätným odrazom svetla na inšpekciu nádrží plynových zariadení v motorových vozidlách.

12/99.00
28472
18.1.2018
7.9.2027
112-2017
7.9.2017
Blizniak Peter, JUDr., Martin, SK;
Svetloodrazová tabuľka s evidenčným číslom motorových
a prípojných vozidiel a rádiofrekvenčným dátovým nosičom
Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je svetloodrazová
tabuľka s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel a rádiofrekvenčným dátovým nosičom.

(51)

(11)

(51)

(11)

05/06.00
05/06.00
05/06.00

28471
28419
28418

05/06.00
12/99.00

28473
28472

ČASŤ
OCHRANNÉ ZNÁMKY
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 60)
(111)
(141)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(340)
(350)
(360)
(442)
(450)
(510)
(511)
(540)
(550)

Číslo zápisu
Dátum zániku
Dátum zápisu
Dátum obnovy
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/obnovy
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Údaje o čiastočnej priorite
Dátum práva z prihlášky, z ktorej sa uplatňuje seniorita
Zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje čiastočná
seniorita
Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume
Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky
Zoznam tovarov a/alebo služieb, ak neboli zatriedené/bez
použitia triedenia
Medzinárodné triedenie tovarov a/alebo služieb, a/alebo zoznam
zatriedených tovarov a/alebo služieb
Vyjadrenie ochrannej známky
Druh ochrannej známky

(551) Údaje o kolektívnej ochrannej známke
(571) Opis ochrannej známky
(580) Dátum zápisu akejkoľvek transakcie v súvislosti s prihláškou
alebo zápisom ochrannej známky do registra, napr. zmena
majiteľa, zmena mena alebo adresy, zrieknutie sa známky
atď. (účinnosť)
(591) Údaje o uplatňovaných farbách
(641) Číslo a dátum podania prihlášky ochrannej známky Európskej
únie, premenou ktorej vznikla prihláška národnej ochrannej
známky
(646) Číslo a dátum podania ochrannej známky Európskej únie,
premenou ktorej vznikla prihláška národnej ochrannej známky
(731) Meno a adresa prihlasovateľa (-ov)
(732) Meno a adresa majiteľa (-ov)
(740) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(770) Meno a adresa predchádzajúceho prihlasovateľa (-ov) alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny vlastníctva)
(771) Predchádzajúce meno alebo adresa prihlasovateľa (-ov) alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny údajov)
(791) Meno a adresa držiteľa (-ov) licencie
(793) Podmienky a obmedzenia licencie
(800) Číslo a dátum medzinárodného zápisu
(881) Číslo a dátum zápisu ochrannej známky nahradenej medzinárodným 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 2022 sa zatrieďujú podľa verzie 11. vydania triedenia NCL (11-2022) platnej od 1. januára 2022.
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Zverejnené prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

2101-2021
2264-2021
2624-2021
3086-2021
3259-2021
3282-2021
7-2022

76-2022
119-2022
123-2022
141-2022
142-2022
146-2022
154-2022

171-2022
172-2022
174-2022
175-2022
183-2022
189-2022
227-2022

228-2022
229-2022
230-2022
232-2022
235-2022
252-2022
256-2022

(210)
(220)
11 (511)
(511)

níctvom internetu; poskytovanie užívateľského prístupu do
svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácii prostredníctvom počítačov.
42 - Vývoj počítačového softvéru; tvorba softvéru; vývoj
aplikačného programového vybavenia (softvéru); tvorba
aplikačného programového vybavenia (softvéru); navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru; navrhovanie počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; tvorba webových stránok (pre tretie osoby); tvorba
softvéru na hromadné spracovanie údajov; hosťovanie na
počítačových stránkach (webových stránkach); obnovovanie počítačových databáz; požičiavanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; počítačové programovanie;
tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby);
poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií
na elektronické média; prevod (konverzia) počítačových
programov alebo údajov (nie fyzicky); prenájom webových
serverov; poradenstvo v oblasti počítačových programov;
vedecký výskum; štúdie technických projektov; analýzy
počítačových systémov; návrh počítačových systémov; poskytovanie internetových vyhľadávačov; poradenstvo pri
tvorbe webových stránok; uchovávanie elektronických
údajov; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie
služieb v oblasti informačných technológií; poradenstvo
v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti
telekomunikačných technológií; poskytovanie informácií
o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov; prenájom počítačových serverov (serverhosting).

2101-2021
13.8.2021
1, 7, 9, 11, 37, 40, 42
1 - Chemické prípravky na čistenie vody; kvapaliny do hydraulických obvodov; prípravky na čistenie plynu.
7 - Stroje na odstraňovanie vodného kameňa; odvodňovacie
stroje; odvzdušňovače napájacej vody; vodovodné vykurovacie zariadenia (časti strojov); odlučovače vody, separátory;
výmenníky tepla (časti strojov); splynovače; stroje na rafinériu ropy.
9 - Nástroje na kontrolu teplárenských pecí.
11 - Zariadenia na úpravu vody; klimatizačné prístroje a zariadenia; ohrievače vody; zariadenia na ohrev vody; zariadenia na horúcovodné kúrenie; chladiace zariadenia na chladenie vody; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody;
teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami;
vykurovacie telesá do automobilov; vykurovacie telesá.
37 - Pranie; inštalácia a opravy vykurovacích zariadení.
40 - Úprava vody; prenájom vykurovacích zariadení; spracovanie ropy.
42 - Technický výskum; fyzikálny výskum; výskum a vývoj
nových výrobkov (pre zákazníkov); poradenstvo v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany životného prostredia.

(540) TREASURE
(550) slovná
(731) Grega Samuel, Mukačevská 10, 080 01 Prešov, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)

2264-2021
2.9.2021
35, 38, 42
35 - Reklama; inzertné služby; podpora predaja (pre tretie
osoby); poskytovanie obchodných alebo reklamných informácii; online inzercia na počítačovej komunikačnej sieti; zoraďovanie informácii v počítačových databázach; obchodné sprostredkovateľské služby; marketing; prieskum
trhu.
38 - Elektronická pošta; poskytovanie diskusných fór online; spravodajské kancelárie; komunikácia prostredníctvom
optických sietí; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; posielanie správ; rozhlasové vysielanie;
televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; výzvy (rádiom,
telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými
prostriedkami); elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); online posielanie pohľadníc; bezdrôtové vysielanie; spravodajské agentúry; informácie v oblasti
telekomunikácií; prenos digitálnych súborov; kontinuálny
prenos dát (streaming); poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby vstupu do
telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájania); poskytovanie prístupu do databáz; informácie v oblasti telekomunikácií; prenos signálu prostredníctvom satelitu; Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostred-

(540) amet.market
(550) slovná
(731) ametmedia, s.r.o., Pod násypom 24, 841 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)

2624-2021
13.10.2021
10, 11, 35, 39, 44
10 - Lampy na lekárske použitie; lekárske prístroje a nástroje; infračervené lampy na lekárske použitie; liečebné infračervené žiariče; liečebné infračervené lampy; infračervené
prístroje na lekárske použitie; liečebné infračervené prístroje.
11 - Lampy; osvetľovacie prístroje a zariadenia; infračervené
lampy; infračervené osvetľovacie zariadenia.
35 - Maloobchodná alebo veľkoobchodná činnosť s lampami
na lekárske použitie, lekárskymi prístrojmi a nástrojmi, infračervenými lampami na lekárske použitie, liečebnými infračervenými žiaričmi, liečebnými infračervenými lampami, infračervenými prístrojmi na lekárske použitie, liečeb-
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(540)

(550)
(591)
(731)
(740)
(210)
(220)
11 (511)
(511)

(540)

nými infračervenými prístrojmi, lampami, osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, infračervenými lampami, infračervenými osvetľovacími telesami; maloobchodná alebo veľkoobchodná činnosť s lampami na lekárske použitie, lekárskymi prístrojmi a nástrojmi, infračervenými lampami na lekárske použitie, liečebnými infračervenými žiaričmi, liečebnými infračervenými lampami, infračervenými prístrojmi na
lekárske použitie, liečebnými infračervenými prístrojmi,
lampami, osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, infračervenými lampami, infračervenými osvetľovacími telesami
prostredníctvom internetu.
39 - Doprava.
44 - Prenájom zdravotníckeho vybavenia; zdravotné poradenstvo; svetelná terapia.

obrazová
čierna, červená
Digitalia, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, SK;
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;
3086-2021
1.12.2021
29, 30
29 - Paradajkový pretlak; nakladané, sušené, zmrazené a konzervované paradajky; sugo (tepelne spracované a ochutené paradajkové pyré).
30 - Kečup.

(550) obrazová
(591) červená, zelená, biela
(731) Orkla Foods Česko a Slovensko a. s., Mělnická 133, 277 32
Byšice, CZ;
(740) Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka, Praha, CZ;
(210)
(220)
11 (511)
(511)

3259-2021
21.12.2021
35, 39, 40
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; účtovníctvo; poradenstvo pri
riadení podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo; subdodávateľské služby (obchodné služby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb

(540)

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

pre iné podniky); online poskytovanie obchodného priestoru
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; maloobchodné
služby s hutníckym materiálom; veľkoobchodné služby s hutníckym materiálom.
39 - Zber recyklovateľných výrobkov (doprava); doprava
a skladovanie odpadu; balenie a skladovanie tovarov.
40 - Triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transformácia); spracovanie papiera; recyklácia odpadu; likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; zhodnocovanie odpadu; obrábanie kovov.

(550) obrazová
(591) biela, modrá, sivá
(731) JÁGRIK Metal, s.r.o., Streženická cesta 745, 020 01 Púchov,
SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)

(540)

3282-2021
29.12.2021
35, 36, 41
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov
a služieb; marketing; online marketing; reklama; inzertné
služby; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; obchodná administratíva; sprostredkovanie obchodu s tovarom; administratívne služby súvisiace
s obchodnými transakciami a finančnými záznamami; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; nehnuteľnosti
(služby); kapitálové investície; poisťovacie služby; pôžičky
(finančné úvery); finančná analýza; služby finančného riadenia a služby finančného prieskumu; úverové agentúry; finančné informácie a poradenstvo; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); burzové
maklérstvo; poradenské služby v oblasti financií, bankovníctva a poisťovníctva; poradenstvo v oblasti nehnuteľností
a hypoték; sprostredkovanie finančných služieb.
41 - Vzdelávanie a výchova; organizácia a vedenie konferencií, seminárov a kongresov; poskytovanie elektronických
publikácií a videí online (bez možnosti kopírovania); finančné vzdelávanie; vzdelávanie v oblasti obchodu a služieb.

(550) obrazová
(731) NEO FINANCES s.r.o., Václavské náměstí 806/62, 110 00
Praha, CZ;
(740) Amrich Peter, Mgr., Košice, SK;
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(210)
(220)
11 (511)
(511)

7-2022
3.1.2022
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a dietetické
prípravky pre liečebné alebo veterinárne použitie; výživové
doplnky pre ľudskú potrebu a pre zvieratá; dezinfekčné
prípravky; liečivé prípravky z liečivých rastlín; sušené liečivé bylinné zmesi; oleje na lekárske použitie; masti na lekárske použitie; extrakty na lekárske použitie; liečivé bylinné sirupy; liečivé čaje.

(540) LockVir
(550) slovná
(731) LobCon, s.r.o., Táboritská 1083/13, 130 00 Praha 3 - Žižkov, CZ;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)

76-2022
15.1.2022
39
39 - Prenájom dopravných prostriedkov.

(210)
(220)
11 (511)
(511)

119-2022
23.1.2022
9, 25, 28, 41
9 - Okuliare na športovanie; ochranné prilby na športovanie;
chrániče zubov na športovanie; chrániče hlavy na športovanie; píšťalky na športové účely.
25 - Športové tričká, dresy; topánky na športovanie; vysoká
športová obuv; športové tielka.
28 - Stroje na telesné cvičenia; drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom na večierkoch; chrániče na
píšťaly (športový tovar); hokejky; atrapy, napodobeniny tovarov a žartovné predmety; siete (športové potreby); hracie
rukavice; spoločenské hry; puky; korčule; prístroje na hry;
gymnastické zariadenia; chrániče lakťov (športové potreby);
chrániče kolien (športové potreby); ochranné vypchávky
(časti športových úborov); hračkárske modely; figúrky
(hračky); masky (hračky); konfety.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží;
telesná výchova; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; školenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia);
požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; tábory na športové sústredenia; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; vyučovanie pomocou simulátorov; prenájom trenažérov; maľovanie na tvár; organizovanie súťaží v elektronických športoch.

(540) MTRENT
(550) slovná
(731) ITG Slovakia spol s r.o., Novosvetská 2, 811 06 Bratislava,
SK;

(540)

(550)
(591)
(731)
(740)

obrazová
tmavomodrá, červená, biela, modrosivá
Free Star, spol. s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha, CZ;
Mihalík Vojtěch, JUDr., Mikulov, CZ;

(210)
(220)
11 (511)
(511)
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123-2022
24.1.2022
35, 36, 37, 41, 43
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom;
komerčné informačné kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných materiálov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; 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; cielené posielanie reklamných materiálov poštou; pomoc pri riadení
obchodných alebo priemyselných podnikov; 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; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); 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 podporu
predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo 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 premiestňovaní podnikov; prenájom
reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; sekretárske služby; vypracovávanie 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 obchodných veľtrhov; prenájom fotokopírovacích strojov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre
tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných
médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; výber zamestnancov 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 obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie
osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie
sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu
predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment
pre športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami;
prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských kontaktných informácii; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia návštevnosti webových stránok; platené reklamné
služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské
služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na
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voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom
webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie
reklamných nápadov; externé administratívne riadenie podnikov; podávanie daňových priznaní; podnikové riadenie refundovaných programov pre tretie osoby; prenájom bilbordov; písanie životopisov pre tretie osoby; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa
programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave;
plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí (kancelárske práce); správa spotrebiteľských 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; finančné a účtovné
audity; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi
potrebami; cielený marketing; vonkajšia reklama; maloobchodné služby s umeleckými dielami poskytované galériami;
administratívna asistencia pri odpovediach na verejné súťaže, spracovanie údajov (kancelárske práce).
36 - Úrazové poistenie; platenie splátok; aktuárske služby
(poistno-matematické); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; kancelárie zaoberajúce sa
inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie poistenia; colné
deklarácie (finančné služby); poisťovníctvo; bankovníctvo;
oceňovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; finančné záručné služby; zmenárenské služby; vydávanie cestovných
šekov; klíring (bezhotovostné zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; organizovanie peňažných zbierok; pôžičky (finančné úvery); daňové odhady (služby); finančné
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby);
financovanie (služby); finančné riadenie; záložne; správa
nehnuteľností; správa nájomných domov; uzatváranie poistiek proti požiaru; prenájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; zdravotné poistenie; poistenie v námornej
doprave; bankové hypotéky; služby sporiteľní; finančný lízing; finančný lízing (finančný prenájom s možnosťou kúpy); obchodovanie na burze s cennými papiermi; životné poistenie; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); finančné
analýzy; oceňovanie starožitností; oceňovanie umeleckých
diel; overovanie šekov; finančné poradenstvo; konzultačné
služby v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; informácie
o poistení; oceňovanie šperkov; oceňovanie numizmatických
zbierok; vyberanie nájomného; oceňovanie známok; vydávanie cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy
na burze; vydávanie kreditných kariet; prenájom kancelárskych priestorov; služby v oblasti vyplácania dôchodkov; finančné sponzorstvo; bankové služby priamo k zákazníkom
(homebanking); likvidácia podnikov (finančné služby); odhadovanie nákladov na opravy (finančné odhadovanie); obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami; finančné ohodnocovanie nezoťatého dreva; finančné ohodnocovanie vlny;
záložné pôžičky; konzervatívne fondy (služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; poradenstvo v oblasti
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splácania dlhov; organizovanie financovania stavebných projektov; 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 vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; finančné záruky; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov; finančné odhady, pri odpovediach na verejné súťaže; finančné odhady nákladov na vývoj ropného, plynárenského
a ťažobného priemyslu; finančný výskum.
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prístrojov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalácie a opravy
výťahov; asfaltovanie; údržba a opravy motorových vozidiel; údržba a opravy lietadiel; čistenie interiérov budov; bielenie bielizne; čistenie a opravy kotlov; údržba a opravy horákov; prenájom buldozérov; inštalácie, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; inštalácie a opravy požiarnych
hlásičov; inštalácie a opravy poplašných systémov proti
vlámaniu; čalúnnické opravy; údržba a opravy trezorov; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavba lodi; opravy
šatstva; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; opravy
obuvi; čistenie komínov; údržba a opravy bezpečnostných
schránok; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); podmorské staviteľstvo; stavebný dozor; opravy odevov; údržba, čistenie a opravy kože;
inštalácia kuchynských zariadení; demolácie budov; antikorózne úpravy; dezinfekcia; maľovanie a opravy reklamných
tabúľ; stavba a opravy skladov; izolovanie proti vlhkosti
(stavebníctvo); prenájom bagrov a rýpadiel; čistenie okien;
opravy a údržba filmových premietačiek; inštalácie a opravy
pecí; údržba, čistenie a opravy kožušín; mazanie vozidiel;
čistenie odevov; opravy hodín a hodiniek; výstavba tovární;
inštalácie a opravy zavlažovacích zariadení; izolovanie stavieb; umývanie dopravných prostriedkov; pranie bielizne;
pranie; inštalácie, údržba a opravy strojov; murárske práce;
reštaurovanie nábytku; budovanie prístavných hrádzí; žehlenie odevov; výstavba a údržba ropovodov; tapetovanie (papierové tapety); tapetovanie; opravy dáždnikov; opravy slnečníkov; čalúnenie nábytku; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; hladenie alebo brúsenie pemzou; sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; leštenie
vozidiel; opravy púmp a čerpadiel; budovanie prístavov;
protektorovanie pneumatík; inštalácie a opravy chladiacich
zariadení; žehlenie bielizne; precínovanie (opravy); nitovanie; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; autoservisy (údržba a tankovanie); inštalácie a opravy telefónov; údržba
vozidiel; lakovanie, glazovanie; čistenie vozidiel; opravy
vozidiel pri dopravných nehodách; prenájom čistiacich strojov; ničenie škodcov (nie v poľnohospodárstve, rybnom
hospodárstve, záhradníctve a lesníctve); montovanie lešení;
murovanie, murárske práce; pranie textilných plienok; chemické čistenie; stavebné informácie; informácie o opravách;
ostrenie a brúsenie nožov; banské dobývanie; povrchové dobývanie; kladenie povrchov komunikácií; šmirgľovanie;
podmorské opravy; čistenie exteriérov budov; vulkanizovanie pneumatík (opravy); vŕtanie studni; výstavba obchodov
a obchodných stánkov; inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov;
opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; prenájom stavebných žeriavov; prenájom zametacích vozidiel;
pokrývačské práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; opravy zámok; reštaurovanie umeleckých diel; reštaurovanie hudobných nástrojov; inštalácie okien a dverí; údržba bazénov;
doplňovanie tonerov; stavebné poradenstvo; tesárske práce;
hĺbkové vŕtanie ropných ložísk a ložísk plynu; prenájom odvodňovacích čerpadiel; požičiavanie práčok; opravy elektrických vedení; nabíjanie batérií vozidiel; vyvažovanie pneumatík; ladenie hudobných nástrojov; kladenie káblov; hydraulické štiepenie hornín; inštalácie inžinierskych sietí na
stavenisku; elektroinštalačné služby; nabíjanie elektromobilov.
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41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; školenia; poskytovanie športovísk; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; diskotéky (služby); informácie o možnostiach
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie živých vystúpení; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; služby múzeí (prehliadky, výstavy); poskytovanie
informácií o možnostiach rekreácie; prenájom štadiónov; organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba);
organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie;
písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; prenájom
športových plôch; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia);
odborné preškoľovanie; prenájom umeleckých diel; odborné
školenia zamerané na odovzdávanie know-how.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie
hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); domovy
dôchodcov; kaviarne; samoobslužné jedálne; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; turistické ubytovne; hotelové ubytovacie služby; detské jasle; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie
ubytovania v hoteloch; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); ubytovanie pre zvieratá; bary (služby); prenájom prenosných stavieb; rezervácie prechodného
ubytovania; motely (služby); prenájom prednáškových sál;
prenájom automatov na pitnú vodu; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); reštaurácie s japonskou kuchyňou (washoku); reštaurácie s japonskou kuchyňou (udon a soba); prechodné ubytovanie poskytované pri osamostatňovaní sa mladých.

(540) L-CONSTRUCTION
(550) slovná
(731) L-Construction, s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)

(540)

141-2022
26.1.2022
25, 35, 39
25 - Obuv; odevy; prikrývky hlavy.
35 - Marketing.
39 - Sprevádzanie turistov; balenie tovarov; turistické prehliadky (doprava).

(210)
(220)
11 (511)
(511)

(540)
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142-2022
26.1.2022
28, 35, 41
28 - Telocvičné a športové potreby; popruhy na jogu; kruhy
na jogu.
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky).
41 - Zábava; akadémie (vzdelávanie); telesná výchova; vyučovanie; školenia; gymnastický výcvik; informácie o výchove a vzdelávaní; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); vzdelávacie služby v oblasti jogy; výcvik jogy; jogové
štúdiá; online poskytovanie elektronických publikácií (bez
možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie seminárov;
služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného
cvičenia; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how.

(550) obrazová
(591) ružová, tyrkysová, čierna
(731) Smižanská Monika, Ing., Slnečná 43, 900 45 Malinovo, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)
(540)

146-2022
26.1.2022
29
29 - Mliečne výrobky.

(550) obrazová
(731) MILKPOL Slovakia, s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, SK;
(740) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK;

(550) obrazová
(591) hnedá 25/45/60/0
(731) Hotel Elements Properties, s.r.o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária NEXUS, s.r.o., Bratislava, SK;

(210)
(220)
11 (511)
(511)

154-2022
27.1.2022
9, 15, 40
9 - Elektrické cievky; gramofónové platne; magnety; elektromagnetické cievky; zosilňovače zvuku; zosilňovacie elektrónky; magnetofóny; metronómy; kreslené filmy; akustické
membrány; reproduktory, amplióny; gramofóny; rádiá; ochranné rúška (nie na lekárske použitie); mikrofóny; zariadenia na
prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; integrované obvody; do-
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štičky na integrované obvody; tranzistory (elektronika); podložky pod myš; opierky zápästia na prácu s počítačom; slúchadlá; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; elektrické a elektronické efekty; ekvalizéry (zariadenia na úpravu zvuku); reproduktory nízkych frekvencií;
mixážne pulty; elektronické partitúry (sťahovateľné); efektové pedále typu “wah-wah”; sťahovateľné emotikony do
mobilných telefónov; prenosné reproduktory; gitarové efektové pedále.
15 - Basové hudobné nástroje; hudobné nástroje; kontrabasy;
struny na hudobné nástroje; strunové hudobné nástroje; ladičky; puzdrá na hudobné nástroje; gitary; elektronické hudobné nástroje; brnkadlá; brnkadlá na strunové nástroje;
mandolíny; opierky na husle; kobylky hudobných nástrojov;
kožené blany na bubny; tlmidlá na hudobné nástroje; husle;
klávesy hudobných nástrojov; hudobné syntetizátory; stojany
na hudobné nástroje; bendžá; popruhy na hudobné nástroje.
40 - Opracovávanie dreva; spájkovanie; vypaľovanie keramiky; chrómovanie; pokovovanie; frézovanie; lisovanie
ovocia; údenie potravín; galvanizácia, elektrolytické pokovovanie; rytie, gravírovanie; poniklovanie; sedlárska výroba;
pílenie; spracovanie kože; konzervovanie potravín a nápojov; stínanie, pílenie a kálanie dreva; zostavovanie tovarov
na objednávku (pre tretie osoby); pozlacovanie, pokovovanie
zlatom; kreslenie, rytie laserom; konečná úprava povrchov
(mechanická alebo chemická); tlač, tlačenie; sieťotlač, serigrafia; zmrazovanie potravín; tryskové pieskovanie; zváranie;
stolárske práce (zhotovovanie drevených výrobkov na objednávku).

(550) obrazová
(731) Cíferský Richard, Gorkého 20, 902 01 Pezinok, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)

171-2022
31.1.2022
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté
nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové
médiá; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový
softvér (nahraté počítačové programy).
16 - Tlačoviny; plagáty; noviny; periodiká; brožúry; grafické
reprodukcie; grafické zobrazenia; tlačené publikácie; časopisy (periodiká).
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných
materiálov; personálne poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; televízna reklama; reklamné agentúry; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných
alebo reklamných výstav; nábor zamestnancov; podpora predaja pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácii; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom webových stránok; online
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; písanie životopisov pre tretie osoby;
zostavovanie zoznamov informácii na obchodné alebo re-

(540)
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klamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama);
vedenie obchodných podujatí; spracovanie údajov (kancelárske práce).
38 - Telekomunikačné služby; posielanie správ; televízne
vysielanie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie prístupu do databáz; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny
prenos dát (streaming).
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie);
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaži; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem
reklamných); školenia; vyučovanie; organizovanie a vedenie
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie
o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov;
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácii (bez možnosti kopírovania);
poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby.
42 - Tvorba počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; zhotovovanie kópii počítačových programov;
poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo
pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; externe poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií.

(550) obrazová
(731) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)

172-2022
31.1.2022
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté
nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové
médiá; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový
softvér (nahraté počítačové programy).
16 - Tlačoviny; plagáty; noviny; periodiká; brožúry; grafické
reprodukcie; grafické zobrazenia; tlačené publikácie; časopisy (periodiká).
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných
materiálov; personálne poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; televízna reklama; reklamné agentúry; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných
alebo reklamných výstav; nábor zamestnancov; podpora
predaja pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času
v komunikačných médiách; prenájom predajných stánkov;
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácii; platené reklamné služby typu „klikni sem“;
obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom webových stránok; online
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predaj-

52

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky)

(540)

cov tovarov a služieb; písanie životopisov pre tretie osoby;
zostavovanie zoznamov informácii na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama);
vedenie obchodných podujatí; spracovanie údajov (kancelárske práce).
38 - Telekomunikačné služby; posielanie správ; televízne
vysielanie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie prístupu do databáz; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny
prenos dát (streaming).
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie);
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaži; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem
reklamných); školenia; vyučovanie; organizovanie a vedenie
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie
o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov;
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácii (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy
a vzdelávania); reportérske služby.
42 - Tvorba počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; zhotovovanie kópii počítačových programov;
poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo
pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; externe poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií.
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tačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných
informácii; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom webových stránok; online
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; písanie životopisov pre tretie osoby;
zostavovanie zoznamov informácii na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama);
vedenie obchodných podujatí; spracovanie údajov (kancelárske práce).
38 - Telekomunikačné služby; posielanie správ; televízne
vysielanie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie prístupu do databáz; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny
prenos dát (streaming).
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie);
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaži; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; organizovanie a vedenie
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie
o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov;
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácii (bez možnosti kopírovania);
poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby.
42 - Tvorba počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; zhotovovanie kópii počítačových programov;
poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo
pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; externe poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií.

(550) obrazová
(591) červená CMYK 5/100/75/0, RGB dfle42, biela CMYK 0/0/0/0
(731) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)

174-2022
31.1.2022
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté
nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové
médiá; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový
softvér (nahraté počítačové programy).
16 - Tlačoviny; plagáty; noviny; periodiká; brožúry; grafické
reprodukcie; grafické zobrazenia; tlačené publikácie; časopisy (periodiká).
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných
materiálov; personálne poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; televízna reklama; reklamné agentúry; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných
alebo reklamných výstav; nábor zamestnancov; podpora
predaja pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama na počí-

(550) obrazová
(591) červená CMYK 5/100/75/0, RGB dfle42, čierna CMYK
0/0/0/100 RGB 000000, biela CMYK 0/0/0/0
(731) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)

175-2022
31.1.2022
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté
nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové
médiá; počítačové operačné programy (nahraté); počítačový
softvér (nahraté počítačové programy).
16 - Tlačoviny; plagáty; noviny; periodiká; brožúry; grafické
reprodukcie; grafické zobrazenia; tlačené publikácie; časopisy (periodiká).
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná
administratíva; reklama; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných mate-
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riálov; personálne poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; televízna reklama; reklamné agentúry; odborné obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; nábor zamestnancov; podpora predaja pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácii; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom webových stránok; online
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; písanie životopisov pre tretie osoby;
zostavovanie zoznamov informácii na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama);
vedenie obchodných podujatí; spracovanie údajov (kancelárske práce).
38 - Telekomunikačné služby; posielanie správ; televízne
vysielanie; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; poskytovanie prístupu do databáz; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny
prenos dát (streaming).
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie);
organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaži; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; online
vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická
edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie
elektronických publikácii (bez možnosti kopírovania); poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby.
42 - Tvorba počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; zhotovovanie kópii počítačových programov;
poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo
pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; externe poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií.

(210)
(220)
11 (511)
(511)
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183-2022
31.1.2022
9, 35, 42
9 - Počítačové operačné programy (nahraté); počítačový
softvér (nahraté počítačové programy); nahratý softvér na
počítačové hry; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na
stiahnutie; počítačový softvér na šetriče obrazovky (nahratý
alebo sťahovateľný); sťahovateľný softvér na počítačové hry.
35 - Marketing v rámci vydávania softvéru.
42 - Tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba
počítačového softvéru; inštalácie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo
v oblasti informačných technológií; poskytovanie informácií
o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; externé poskytovanie služieb
v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti
počítačových technológií; vývoj softvéru na softvérové
publikácie; autentifikácia používateľov technológiami jednotného prihlasovania do viacerých online softvérových
aplikácií súčasne; písanie počítačového kódu.

(550) obrazová
(731) Intellica DG, s. r. o., Hviezdoslavov 496, 930 41 Hviezdoslavov, SK;
(740) KRION Partners s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)
(540)

189-2022
1.2.2022
37
37 - Údržba vozidiel.

(550) obrazová
(591) čierna, zelená
(731) Šomrák Marcel, Astrová 2, 917 02 Trnava, SK;
(550) obrazová
(591) červená CMYK 5/100/75/0, RGB dfle42, čierna CMYK
0/0/0/100,RGB 000000
(731) Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SK;

(210)
(220)
11 (511)
(511)

227-2022
3.2.2022
32
32 - Pivo; ľahké pivo; ležiak; nápoje na báze piva; minerálne
vody (nápoje); sýtené vody; nealkoholické nápoje; limonády; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; sirupy a iné
nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
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(540)

(210)
(220)
11 (511)
(511)

(540)

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

230-2022
3.2.2022
16, 35, 41
16 - Tlačoviny.
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia
a obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Vzdelávanie; vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem
reklamných); reportérske služby; fotografické reportáže.

(550) obrazová
(731) Media/ST, s.r.o., Moyzesova 35, 010 01 Žilina, SK;

(550) obrazová
(591) biela, čierna, modrá, zelená, žltá
(731) Pivovary Staropramen s.r.o., Nádražní 43/84, 150 00 Praha, CZ;
(740) HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)

(540)

228-2022
3.2.2022
33, 35
33 - Víno; šumivé víno.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarom uvedeným v triede 33 tohto zoznamu.

ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK
CORPUS

(550) slovná
(731) FORTE EXTRA, s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, SK;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava,
SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)

(540)

229-2022
3.2.2022
16, 35, 41
16 - Tlačoviny.
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia
a obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Vzdelávanie; vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem
reklamných); reportérske služby; fotografické reportáže.

(550) obrazová
(591) čierna, biela, červená
(731) Media/ST, s.r.o., Moyzesova 35, 010 01 Žilina, SK;

(210)
(220)
11 (511)
(511)

232-2022
3.2.2022
41
41 - Premietanie kinematografických filmov; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; požičiavanie kinematografických filmov; rezervácie vstupeniek na
zábavné predstavenia.

(540) KINOX
(550) slovná
(731) KINOX.SK, s.r.o., Hviezdoslavova 46, 900 31 Stupava, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)

235-2022
3.2.2022
5, 25, 28, 29, 30, 41
5 - Výživové vlákniny; výživové doplnky; bielkovinové výživové doplnky; výživové doplnky z ľanových semien; proteínové výživové doplnky.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; športové tričká, dresy;
športová obuv; topánky na šport; tričká; šatky, šály; košele;
košele s krátkym rukávom; ponožky; klobúky; čiapky so šiltom; čiapky; šilty (pokrývky hlavy); svetre; tielka; športové
tielka; spodná bielizeň; nohavice; sukne; obuv; bundy; kabáty; nohavicové sukne; šatové sukne; legínsy; nepremokavé
odevy; oblečenie pre bábätká; kombinézy (oblečenie); šaty;
kostýmy, obleky; kravaty; pánska spodná bielizeň; papuče;
plavky; plážové oblečenie; pulóvre; pyžamá; rukavice; saká;
spodná bielizeň pohlcujúca pot; vesty; župany, kúpacie plášte; uniformy; telocvičné úbory.
28 - Telocvičné a športové potreby; chrániče chrbta (športové potreby); chrániče na lakte (športové potreby); chrániče
na kolená (športový tovar); chrániče na píšťaly (športový tovar); stroje na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; drobné
darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom pri večierkoch; gymnastické zariadenia; cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; disky (športové náradie); vzpieračské
činky; odrazové dosky (športové náradie); stroje na telesné
cvičenia.
29 - Bielkoviny na prípravu jedál; pokrmové tuky; maslo;
konzumné kakaové maslo; arašidové maslo; kokosové maslo; hrozienka sušené; potravinárska želatína; srvátka; mliečne výrobky; mleté mandle; spracované arašidy; potravinársky kokosový olej; plátky sušeného ovocia; ovocné chuťovky; sójové mlieko (náhradka mlieka); mliečne koktaily;
mlieko obohatené bielkovinami; ľanový olej na prípravu jedál; lecitín na prípravu jedál; mliečne fermenty na prípravu
jedál; arašidové mlieko na prípravu jedál; mandľové mlieko
na prípravu jedál; ryžové mlieko (náhradka mlieka); kandizované orechy; ochutené orechy; spracované lieskové orechy; spracované chia semienka.
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(540)

30 - Kávové príchute; aromatické prípravky do potravín; sucháre; sušienky, keksy; sušienky; kakao; káva; nepražená
káva; rastlinné prípravky (kávové náhradky); čaj; čokoláda;
chuťové prísady; cukrovinky; mliečne kakaové nápoje;
mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; ovsené
potraviny; ovsené vločky; kávové nápoje; kakaové nápoje;
čokoládové nápoje; müsli; cereálne tyčinky; cereálne tyčinky
s vysokým obsahom proteínov; spracovaná quinoa.
41 - Služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); fitnes kluby
(zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových
súťaží; tábory na športové sústredenia; telesná výchova; kurzy telesného cvičenia; gymnastický výcvik; individuálne vyučovanie; požičiavanie športového náradia; požičiavanie
športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); poskytovanie športovísk; služby poskytované prázdninovými
tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie seminárov; prenájom športových plôch;
organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; trénovanie športov; organizovanie vzdelávacích, inštruktážnych a tréningových kurzov súvisiacich so športom;
vzdelávanie; zábava; športová činnosť; konzultačné služby
týkajúce sa tréningov; informácie o výchove a vzdelávaní.

(550) obrazová
(731) Alfa Orionis s.r.o., Sekurisova 1927/25, 841 02 Bratislava,
SK;
(740) Maruniaková Ingrid, JUDr., Hviezdoslavov, SK;
(210)
(220)
11 (511)
(511)
(540)

252-2022
7.2.2022
42
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS).

(550) obrazová
(731) Programmer s.r.o., Mlynská 1786/21, 962 31 Sliač, SK;

(210)
(220)
11 (511)
(511)

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

256-2022
8.2.2022
33
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).

(540) PILOT
(550) slovná
(731) STOCK Plzeň - Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň-Božkov, CZ;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava, SK;
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5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky
(210)

(111)

1544-2020

257113

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
11 (511)
(511)
(540)

257113
10.2.2022
13.7.2030
1544-2020
13.7.2020
3.9.2020
40
40 - Recyklácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transformácia).

(550) obrazová
(732) Habina Ladislav, Ing., Barca, Košice-Barca, SK; Turská Valéria, Okánikovo 1, 946 21 Veľké Kosihy, SK; Turský Tomáš, Okánikovo 1, 946 21 Veľké Kosihy, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie ochrannej známky: 10.2.2022
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5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

2337
17383
25828
26321
26972
46030
52733
65983
65984
65985
65986
65987
65988
66415
66567
67000
67018
67042
67043

111298
120003
111259
155067
155245
162470
165182
174527
174525
174528
174529
174531
174532
173448
178246
174283
176517
173782
174072

67389
67708
67709
67710
67712
67714
67715
67716
67718
67885
68141
68277
68878
70472
70644
2540-2001
3711-2001
69-2002
320-2002

173888
172858
172873
177781
172857
172874
172855
172854
177782
175295
174016
178309
179295
174349
177434
205588
201746
199261
203247

378-2002
379-2002
393-2002
462-2002
463-2002
677-2002
769-2002
847-2002
2177-2002
2181-2002
2498-2002
2728-2002
2729-2002
2133-2011
111-2012
112-2012
114-2012
440-2012
468-2012

202626
202627
203380
205838
205839
203134
203580
203402
204716
204719
205012
204939
204940
232576
233717
233718
234185
233822
233182

530-2012
531-2012
532-2012
533-2012
534-2012
535-2012
630-2012
734-2012
1237-2012
5061-2012
5082-2012
5163-2012
5422-2012
5442-2012
5443-2012
5445-2012
331-2013

234120
234121
234122
234123
234124
234125
233839
233660
235360
233246
233356
233267
233964
234068
234069
234070
237137

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

(550)
(591)
(732)
(740)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
(540)

111259
13.4.1922
13.4.2022
13.4.2032
25828
13.4.1922
1, 3, 4, 34
Zápalky, zápalkový tovar všetkých druhov, chemické výrobky, tuky, čistiace prípravky, leštidlá na obuv.

obrazová
žltá, čierna, červená, zelená
European Property Group, a.s., Cejl 494/25, 60200 Brno, CZ;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
111298
24.2.1922
24.2.2022
24.2.2032
2337
24.2.1922
34
34 - Zápalky.

(550)
(591)
(732)
(740)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540)

obrazová
žltá, čierna, červená
European Property Group, a.s., Cejl 494/25, 60200 Brno, CZ;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
120003
6.9.1932
6.9.2022
6.9.2032
17383
6.9.1932
7, 10, 12, 16, 17, 25, 28
Gumový tovar hlavne na technické a hygienické účely, náhrady gumy a tovar z nich, tesniace a upchávacie hmoty, tepelne
ochranné a izolačné prostriedky, gumové pásy, gumové dosky, gumové zátky, gumové krúžky, gumové topánky, súčiastky topánok z gumy, gumové pančuchy, gumová bielizeň, gumové
hračky, kancelárske predmety z gumy, časti strojov a prístrojov
z gumy. Guma, gumové obruče, gumové duše.

(550) obrazová
(732) MATADOR HOLDING, a.s., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, SK;
(740) FAJNOR IP s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)

155067
21.4.1962
20.3.2022
20.3.2032
26321
20.3.1962
12
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(511) 12 - Nákladné motorové vozidlá a ich súčasti.

(540) INTERNATIONAL
(550) slovná
(732) International Truck Intellectual Property Company, LLC, 2701
Navistar Drive, Lisle, Illinois 60532, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
(540)

(550)
(591)
(732)
(740)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155245
17.10.1962
23.7.2022
23.7.2032
26972
23.7.1962
34
34 - Zápalky.

obrazová
žltá, červená, čierna
European Property Group, a.s., Cejl 494/25, 60200 Brno, CZ;
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;
162470
18.7.1975
16.3.2022
16.3.2032
46030
16.3.1972
9, 11
Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely; prístroje
a nástroje navigačné; prístroje a nástroje určené na prenášanie
rozkazov, na meranie, prístroje všeobecne používané na vedenie lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické, prístroje
a nástroje elektrické nezačlenené do iných tried; prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych píšťaliek; prístroje a nástroje určené na kontrolné účely; prístroje a nástroje na účely záchranné a učebné; automaty
uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje
na záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích
strojov, hasiace prístroje; špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, pokiaľ patria do triedy 9, elektromechanické a elektrotermické prístroje a zariadenia. Osvetľovacie a vykurovacie
zariadenia, zariadenia na výrobu pary; zariadenia na varenie,
chladenie, vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody; zdravotnícke zariadenia.

(540) HOCHIKI
(550) slovná
(732) Hochiki Corporation, Tokio, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

165182
16.9.1982
29.6.2022
29.6.2032
52733
29.6.1982
5
5 - Prostriedky na ničenie buriny a hmyzu, pesticídy, prípravky na ničenie cudzopasníkov, insekticídy a herbicídy.

(540) LONTREL
(550) slovná
(732) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US;
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

172854
27.10.1994
2.4.2022
2.4.2032
67716
2.4.1992
12.1.1995
17
17 - Penové pásky obojstranne lepiace.

(550) obrazová
(732) 3M Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

172855
27.10.1994
2.4.2022
2.4.2032
67715
2.4.1992
12.1.1995
1
1 - Vysoko priľnavé lepidlá vo forme zvitkov.

(550) obrazová
(732) 3M Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

172857
27.10.1994
2.4.2022
2.4.2032
67712
2.4.1992
12.1.1995
7
7 - Podušky na upevnenie na stroje na čistenie podláh.
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(550) obrazová
(732) 3M Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(540)

(550) obrazová
(732) 3M Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

172858
27.10.1994
2.4.2022
2.4.2032
67708
2.4.1992
12.1.1995
1, 3
Minerálne zrná používané pri výrobe brúsneho doskového materiálu, brúsny doskový materiál.

(550) obrazová
(732) 3M Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

172873
3.11.1994
2.4.2022
2.4.2032
67709
2.4.1992
12.1.1995
1
1 - Brúsne zmesi na opravy vrchných náterov motorových vozidiel.

(550) obrazová
(732) 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

172874
3.11.1994
2.4.2022
2.4.2032
67714
2.4.1992
12.1.1995
10
10 - Výrobky zo skleného vlákna impregnované živicou na
použitie vo výrobe odliatkov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

173448
19.1.1995
11.2.2022
11.2.2032
66415
11.2.1992
12.4.1995
7
7 - Čistiace stroje, ich súčasti a príslušenstvo.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

173782
10.2.1995
4.3.2022
4.3.2032
67042
4.3.1992
10.5.1995
3
3 - Tekutý čistiaci abrazívny prostriedok.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

173888
20.2.1995
19.3.2022
19.3.2032
67389
19.3.1992
10.5.1995
5
5 - Herbicídy, insekticídy, fungicídy.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174016
8.3.1995
23.4.2022
23.4.2032
68141
23.4.1992
7.6.1995
25, 28
Topánky a komponenty na výrobu topánok, tričká, živôtiky,
košele, vesty, svetre, košele z úpletov, nohavice, úpletové nohavice, šortky, sukne, otepľovačky, dámske šaty, pulóvre a blúzky, športové oblečenie na atletiku, cestovné odevy, jednodielne trikoty na cvičenie, šponovky, bundy, ponožky, klobúky,
čapice, tienidlá proti slnku na nasadenie na hlavu, nočné košele, župany, pyžamy, tielka, spodky, boxerské šortky; hračky,

(540) CONCO
(550) slovná
(732) Conco Services, LLC, 530 Jones Street, Verona, Pennsylvania
15147, US;
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Bratislava, SK;

(540) ABRAT
(550) slovná
(732) TOLMAN A TOLMAN s. r. o., Roztoky 137, 270 23 Křivoklát,
CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK;

(540) GRID
(550) slovná
(732) E. I. du Pont de Nemours & Company, 974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, US;
(740) TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o., Bratislava, SK;
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športové potreby, lopty, palice, šípky, zariadenie na gymnastiku, korčule, siete, pádla, rakety, potreby na golf, sane, ciele na
streľbu, váhy a trampolíny.

(540) ABOVE THE RIM
(550) slovná
(732) Collective Brands Cooperatief U.A., Locatellikade 1, 1076
A.Z. Amsterdam, NL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

174072
16.3.1995
4.3.2022
4.3.2032
67043
4.3.1992
7.6.1995
3
3 - Čistidlo na kovy a sklo.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174283
26.4.1995
2.3.2022
2.3.2032
67000
2.3.1992
11.7.1995
5, 29, 31, 39, 41, 42
Výrobky dietetické pre deti - hygienicky neškodná voda na
dojčenskú výživu a pre spotrebiteľov alternatívnych potravín.
Mlieko a iné mliečne výrobky. Krmivá na báze mlieka a vedľajších mliečnych produktov a odpadov. Nákup a zvoz surového mlieka, obhospodarovanie hmotných rezerv masla a ďalších
mliečnych výrobkov. Činnosti vyučovacie - zabezpečovanie
praktického vyučovania učňov stredných odborných učilíšť
v profesiách mliekar, chladiar MaR a zámočník. Inžinierskoporadenská činnosť v oblasti výroby mlieka a mliečnych výrobkov.

(511) 3 - Výrobok na umývanie silne znečistenej pokožky, iné mydlárske výrobky a detergenty.

(540) RUTO
(550) slovná
(732) TOLMAN A TOLMAN s. r. o., Roztoky 137, 270 23 Křivoklát,
CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

(540) SITOL
(550) slovná
(732) TOLMAN A TOLMAN s. r. o., Roztoky 137, 270 23 Křivoklát,
CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK;

(540)

(550) obrazová
(732) SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a. s., Lastomírska 1, 071 01
Michalovce, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)

174349
2.5.1995
23.7.2022
23.7.2032
70472
23.7.1992
11.7.1995
3

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

174525
16.5.1995
20.1.2022
20.1.2032
65984
20.1.1992
9.8.1995
1, 2, 3
Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, živice umelé a syntetické,
plastické hmoty v surovom stave, pôdne hnojivá, hasiace prostriedky, chemické prostriedky na konzervovanie potravín,
priemyselné spojivá a lepidlá, farby, fermeže, laky, ochranné
prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dreva, farbivá, moridlá,
prírodné živice, pracie, čistiace, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na umývanie a oplachovanie riadov, prostriedky na
zmäkčovanie vody, zošľachťovacie prostriedky na bielizeň (prípravky s antistatickými a zmäkčovacími účinkami, aviváže).

(540) OBZOR
(550) slovná
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
8 (511)
(511)

174527
16.5.1995
20.1.2022
20.1.2032
65983
20.1.1992
9.8.1995
3
3 - Pracie a čistiace prostriedky, prostriedky na zmäkčovanie
vody, zošľachťovacie prostriedky na bielizeň (prípravky s antistatickými a zmäkčovacími účinkami, aviváže) v triede 3.

(540) DENNIS
(550) slovná
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174528
16.5.1995
20.1.2022
20.1.2032
65985
20.1.1992
9.8.1995
1, 2, 3
Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, živice umelé a syntetické,
plastické hmoty v surovom stave, pôdne hnojivá, hasiace prostriedky, chemické prostriedky na konzervovanie potravín, priemyselné spojivá a lepidlá, farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dreva, farbivá, moridlá, prírodné živice, pracie, čistiace, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na umývanie a oplachovanie riadov, prostriedky na zmäkčovanie vody, zošľachťovacie prostriedky na bielizeň (prípravky
s antistatickými a zmäkčovacími účinkami, aviváže).

61

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky)

(540) SALBET
(550) slovná
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174529
16.5.1995
20.1.2022
20.1.2032
65986
20.1.1992
9.8.1995
1, 2, 3
Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, živice umelé a syntetické,
plastické hmoty v surovom stave, pôdne hnojivá, hasiace prostriedky, chemické prostriedky na konzervovanie potravín, priemyselné spojivá a lepidlá, farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dreva, farbivá, moridlá, prírodné živice, pracie, čistiace, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na umývanie a oplachovanie riadov, prostriedky na zmäkčovanie vody, zošľachťovacie prostriedky na bielizeň (prípravky
s antistatickými a zmäkčovacími účinkami, aviváže).

(540) ROBETA
(550) slovná
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174531
16.5.1995
20.1.2022
20.1.2032
65987
20.1.1992
9.8.1995
1, 2, 3
Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, živice umelé a syntetické, plastické hmoty v surovom stave, pôdne hnojivá, hasiace prostriedky,
chemické prostriedky na konzervovanie potravín, priemyselné
spojivá a lepidlá, farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dreva, farbivá, moridlá, prírodné živice,
pracie, čistiace, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na umývanie a oplachovanie riadov, prostriedky na zmäkčovanie vody,
zošľachťovacie prostriedky na bielizeň (prípravky s antistatickými a zmäkčovacími účinkami, aviváže).

(540) BIOBETA
(550) slovná
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174532
16.5.1995
20.1.2022
20.1.2032
65988
20.1.1992
9.8.1995
1, 2, 3
Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, živice umelé a syntetické, plastické hmoty v surovom stave, pôdne hnojivá, hasiace prostriedky,
chemické prostriedky na konzervovanie potravín, priemyselné
spojivá a lepidlá, farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky proti
hrdzi a proti hnilobe dreva, farbivá, moridlá, prírodné živice, pracie, čistiace, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na umývanie
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a oplachovanie riadov, prostriedky na zmäkčovanie vody, zošľachťovacie prostriedky na bielizeň (prípravky s antistatickými
a zmäkčovacími účinkami, aviváže).

(540) GABRIEL
(550) slovná
(732) KPMZ Group s.r.o., Dubňany č. 1648, 696 03 Dubňany, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

175295
28.7.1995
10.4.2022
10.4.2032
67885
10.4.1992
11.10.1995
5
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.

(540) NAKOM
(550) slovná
(732) SANDOZ AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176517
8.2.1996
3.3.2022
3.3.2032
67018
3.3.1992
8.5.1996
1, 2, 5
Chemické prípravky pre poľnohospodárstvo, pre lesníctvo, pre
zdravotníctvo, chemické výrobky na priemyselné a vedecké
účely, impregnačné nátery, moridlá, dezinfekčné prostriedky,
prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, zdravotnícke prostriedky.

(540) BOCHEMIT
(550) slovná
(732) BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177434
28.1.1997
31.7.2022
31.7.2032
70644
31.7.1992
4(1992)-7777
31.1.1992
JP
9.4.1997
7, 9, 12
Stroje a zariadenia na zemné práce, najmä buldozéry, močiarne buldozéry, obojživelné buldozéry, kolesové dozéry, motorové skrejpre, vlečné skrejpre, rozrývače a hrablicové dozéry,
stroje a zariadenia na manipuláciu so zeminou, najmä lopatové
nakladače, kolesové nakladače, traktorové nakladače, ubíjačky, korčekové nakladače, rýpadlá, najmä zadné okopávacie
zariadenie, dozérové rýpadlá, močiarne dozérové rýpadlá, kývne
dozérové rýpadlá, lopatové rýpadlá, korčekové rýpadlá, banské lopatové rýpadlá, priekopové rýpadlá, tunelové vyvrtávačky, stavebné stroje a zariadenia, najmä padacie kladivá, pneumatické valce, cestné valce, asfaltové finišery, vibračné valce,
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(540)

príložné vibrátory, stroje na kladenie potrubia, motorové zarovnávače, kovoobrábacie stroje a zariadenia, najmä mechanické lisy, hydraulické lisy, pretláčacie lisy, kovacie lisy, ohraňovacie lisy, ohýbačky, strojové nožnice, preťahovačky, lúpacie
stroje, stroje na vyvrtávanie hlavní, frézovačky na kľukové čapy, frézovačky na kľukové hriadele, stroje na odstraňovanie
ostrapov blokov valcov, sekáče kovového odpadu, ubíjače kovového odpadu, sústruhy,
formovacie stroje, laserové rycie značkovacie stroje (na kovové povrchy), laserové značkovacie stroje maskovacieho typu (na plastové povrchy), regulátory laserových značkovačov,
iné formovacie stroje a obrábacie stroje, nakladače, stohovacie
dopravníky, regenerátory, pásové dopravníky, generátory, dynamá, reťazové píly, rezačky ložiskových puzdier, vzduchové
kompresory, vozové žeriavy, motory a prevodovky všetkých uvedených výrobkov, časti a príslušenstvá všetkých uvedených
výrobkov, dopravné prostriedky, najmä vidlicové stohovacie
vozíky, elektrické zdvižné vozíky, elektrické vykladacie vozíky, traktory, vlečné traktory, sklápacie automobily, automobilové miešačky betónovej zmesi, snežné vozidlá, motory a prevodovky všetkých uvedených výrobkov, časti a príslušenstvá
všetkých uvedených výrobkov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(550) obrazová
(732) Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho, 3-6, 2-chome Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

177781
21.2.1997
2.4.2022
2.4.2032
67710
2.4.1992
7.5.1997
3, 8
Brúsne kotúče a brúsny doskový materiál.

(550) obrazová
(732) 3M Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

177782
21.2.1997
2.4.2022
2.4.2032
67718
2.4.1992
7.5.1997
3
3 - Brúsny listový materiál s adhezívnym povlakom na rube.

(550) obrazová
(732) 3M Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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178246
22.10.1997
18.2.2022
18.2.2032
66567
18.2.1992
9.7.1997
14.1.1998
6, 19, 20
6 - Sejfy, zámky bezpečnostných schránok, zamykacie skrinky, pancierové komory, železiarsky tovar a obruby pre stavebníkov, schránky na peniaze, schránky a kufre na dokumenty
(ukladacie skrine), jednotky na prepravu hotovosti a na ukladanie hotovosti (všetko ako schránky), dvere, okná, priečky,
vráta, mriežky, okenice, všetko na bezpečnostné účely, všetko
vyrobené úplne alebo zásadne z obyčajného kovu, požiaru odolné prepravné skrine, priehradky, podnosy, zásuvky, zámky,
zamykacie zariadenia, závory, kľúče, neobrobené kľúče, svorníky, reťaze, kovanie na dvere, zásuvky a okná, kovové stavebné materiály na vystužovacie účely a konštrukcie bezpečnostných zábran, diely a kovanie.
19 - Bezpečnostné sklo na bezpečnostné účely, betón na použitie v konštrukcii zábran, stavebné materiály úplne alebo v zásade nekovové a na konštrukciu zábran, dvere, mreže a priečky, všetky úplne alebo v zásade nekovové a na použitie v stavebníctve, úplne v zásade nekovové stavebné prvky pre banky
a na pancierové komory, prefabrikované pancierové komory,
všetko úplne alebo v zásade nekovové, diely a kovanie.
20 - Kancelársky nábytok, kredence, dvere a zásuvky (všetko
na nábytok), ukladacie jednotky, pulty a priehradky, všetko ako
nábytok, zámky, zamykacie zariadenia, závory, kľúče a neobrobené kľúče, všetko vyrobené z nekovových materiálov, nekovové kovanie na dvere, zásuvky a na okná, diely a kovanie.

(540) CHUBB
(550) slovná
(732) Chubb International Holdings Limited, Chubb House, Staines
Road West, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7AR, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

178309
24.10.1997
29.4.2022
29.4.2032
68277
29.4.1992
9.7.1997
14.1.1998
25
25 - Džínsy, bundy, nohavice, teplákové súpravy, košele, krátke nohavice a sukne.

(550) obrazová
(732) Wrangler Apparel Corp., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 3411 Silverside Road, 201 Baynard Building,
Wilmington, Delaware 19810, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

179295
9.1.1998
28.5.2022
28.5.2032
68878
28.5.1992
8.10.1997
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(450) 8.4.1998
7 (511) 12
(511) 12 - Motorové vozidlá, ich časti a vybavenie.

(540) VOGUE
(550) slovná
(732) Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry
CV3 4LF, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

(550)
(591)
(732)
(740)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

199261
10.6.2002
14.1.2022
14.1.2032
69-2002
14.1.2002
5.3.2002
10.9.2002
3, 16
3 - Kozmetické výrobky pre deti.
16 - Detské toaletné vreckovky.

obrazová
tyrkysová
Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
201746
16.1.2003
10.12.2021
10.12.2031
3711-2001
10.12.2001
8.10.2002
1.4.2003
30
30 - Káva, káva v obaloch z filtrovacích materiálov, kávové
nápoje, kávové výťažky, instantná káva, kávové náhradky, zmesi kávy a kávových náhradiek; čaj, čajové nápoje, čajové výťažky, čajové náhradky; kakao, kakaové nápoje, čokoláda a čokoládové výťažky v práškovej, granulovanej a tekutej forme.

(540) AROMA KOLEKCE
(550) slovná
(732) JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., Moulíkova 3286/1b,
150 00 Praha 5, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

202626
15.4.2003
13.2.2022
13.2.2032
378-2002
13.2.2002
9.1.2003
1.7.2003
29, 30
29 - Mlieko, mliečne výrobky.
30 - Mrazené krémy, zmrzlina.
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(540)

(550) obrazová
(591) modrá /svetlá/, jasnočervená
(732) Lazorová Mária - PELAZOMA, A. Stodolu 5320/56, 036 01
Martin, SK;
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

202627
15.4.2003
13.2.2022
13.2.2032
379-2002
13.2.2002
9.1.2003
1.7.2003
30
30 - Mrazený krém (zmrzlina).

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

203134
9.6.2003
8.3.2022
8.3.2032
677-2002
8.3.2002
4.3.2003
11.9.2003
5, 35, 42
5 - Farmaceutické výrobky, dietetické látky upravené na lekárske účely.
35 - Propagačná činnosť, reklama, kancelárske práce, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti.
42 - Vedecký a priemyselný výskum.

(540) COPA CAFE
(550) slovná
(732) Mária Lazorová - PELAZOMA, A. Stodolu 5320/56, 036 01
Martin, SK;
(740) Kapa Beta, s.r.o., Nová Dubnica, SK;

(540) OSTIX
(550) slovná
(732) Berlin - Chemie AG, Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin,
DE;
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

203247
3.7.2003
7.2.2022
7.2.2032
320-2002
7.2.2002
1.4.2003
7.10.2003
1, 2, 3
1 - Chemikálie pre priemysel, hlavne pre automobily, chemické prípravky pre autolakovne.
2 - Laky, laky na automobily, farby, náterové hmoty, ochranné
prípravky proti korózii.
3 - Kozmetické prípravky na autá, prípravky na čistenie, leštenie, brúsenie a odmasťovanie, prípravky na ošetrovanie povrchov materiálov na báze voskov, prípravky na odstraňovanie
škvŕn, lakov a farieb z karosérií automobilov a skiel.
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(540)

(550) obrazová
(732) Juhász Ladislav, Vrahovická 100, 798 11 Prostějov, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)
(540)

203380
3.7.2003
14.2.2022
14.2.2032
393-2002
14.2.2002
1.4.2003
7.10.2003
25
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; klobučnícky tovar.

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

8 (511) 32
(511) 32 - Aperitív nealkoholický, arašidové mlieko ápoje nealkoholické/, arašidy (mlieko) ápoje nealkoholické/, citronády, džús
(jablkový) ealkoholický/, hroznový mušt ekvasený/, chmeľ (výťažky z -) na výrobu piva, jablkový džús ealkoholický/, koktail
nealkoholický, likéry (prípravky na výrobu -), lítna voda, minerálne vody /prípravky na výrobu -), minerálne vody ápoje/,
mlieko (mandľové -) ápoj/, mlieko (mandľové -), ako nápoj,
mušty, nápoje (nealkoholické -), nápoje (prípravky na výrobu
-), nápoje izotonické, nealkoholické nápoje, nealkoholické
šťavy (nápoje z -), nealkoholické výťažky z ovocia, orgeada
ealkoholický nápoj/, ovocná šťava, ovocné šťavy (nealkoholické nápoje z -), ovocné výťažky (nealkoholické -), paradajková
šťava ápoj/, pivná mladinka, pivo, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sarsaparilový nápoj, selterská voda, minerálka, sirupy na výrobu malinoviek,
sirupy na výrobu nápojov, sladina, sladové pivo, sóda, srvátkové nápoje, stolové vody, sýtená voda, sýtená voda (prípravky na výrobu -), šerbety ápoje/, šerbety /sladené ovocné nápoje/, šťavy (ovocné -), šumivé nápoje (prášky na výrobu -), šumivé nápoje (pastilky na výrobu -), tablety na prípravu šumivých nápojov, voda (sódová -), vody ápoje/, zázvorové pivo,
zeleninové šťavy.
(540)

(550) obrazová
(732) THE POLO/LAUREN COMPANY, L. P., 650 Madison Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

203402
3.7.2003
22.3.2022
22.3.2032
847-2002
22.3.2002
1.4.2003
7.10.2003
16, 41
16 - Tlačoviny, časopisy, fotografie, kalendáre.
41 - Vydavateľstvo.

(550) obrazová
(732) ATEMI, s. r. o., Velvarská 45/1626, 160 00 Praha 6, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

203580
6.8.2003
15.3.2022
15.3.2032
769-2002
15.3.2002
2.5.2003
4.11.2003

(550) obrazová
(732) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)
(540)

204716
15.12.2003
26.7.2022
26.7.2032
2177-2002
26.7.2002
11.9.2003
2.3.2004
19
19 - Stavebné materiály, tehly priečkové, prefabrikované stavebné súčasti, dosky na obkladanie striech a stien, izolačné
dosky, malta, tmel, omietka.

(550) obrazová
(591) čierna, svetlomodrá
(732) PORFIX - pórobetón, a. s., Ul. 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

204719
15.12.2003
26.7.2022
26.7.2032
2181-2002
26.7.2002
11.9.2003
2.3.2004
17, 19
17 - Tesniace tmely.
19 - Stavebné materiály, tehly priečkovky, prefabrikované stavebné súčasti, dosky na obkladanie striech a stien, izolačné
dosky, malta, omietka.

(540) PORFIX
(550) slovná
(732) PORFIX - pórobetón, a. s., Ul. 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

204939
12.1.2004
27.9.2022
27.9.2032
2728-2002
27.9.2002
7.10.2003
6.4.2004
4, 7, 12
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; prípravky na absorbciu,
namáčanie a viazanie prachu; palivá (vrátane benzínu) a látky
na svietenie; sviečky; knôty.
7 - Stroje a časti strojov; obrábacie stroje; motory a hnacie
stroje (s výnimkou pre pozemné vozidlá); spriahadlá a prevodové komponenty (s výnimkou pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného; liahne na vajcia;
súčasti a tesnenia na uvedené tovary v triede 7.
12 - Dopravné prostriedky, zariadenia na pohyb po zemi, vo
vzduchu a po vode; ich časti a súčasti.

(540) KYMCO
(550) slovná
(732) KWANG YANG MOTOR CO. LTD., No. 35, Wan Hsing
Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan, Republic of China, TW;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

204940
12.1.2004
27.9.2022
27.9.2032
2729-2002
27.9.2002
7.10.2003
6.4.2004
4, 7, 12
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; prípravky na absorbciu,
namáčanie a viazanie prachu; palivá (vrátane benzínu) a látky
na svietenie; sviečky; knôty.
7 - Stroje a časti strojov; obrábacie stroje; motory a hnacie
stroje (s výnimkou pre pozemné vozidlá); spriahadlá a prevodové komponenty (s výnimkou pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného; liahne na vajcia;
súčasti a tesnenia na uvedené tovary v triede 7.
12 - Dopravné prostriedky, zariadenia na pohyb po zemi, vo
vzduchu a po vode; ich časti a súčasti.

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

(540)

(550) obrazová
(732) KWANG YANG MOTOR CO. LTD., No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan, Republic of China, TW;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

205012
12.1.2004
30.8.2022
30.8.2032
2498-2002
30.8.2002
7.10.2003
6.4.2004
16, 35, 41, 43
16 - Časopisy, knihy, tlačoviny.
35 - Reklamná činnosť.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie), kaviarne, poskytovanie prechodného ubytovania, poskytovanie ubytovania pre zvieratá,
prázdninové tábory (ubytovacie služby), prevádzkovanie hotelového ubytovania, prevádzka kempingov, príprava a dodávka
jedál na objednávku do domu, reštaurácie (samoobslužné),
reštaurácie (jedálne), turistické ubytovne, ubytovanie (prenájom prechodného ubytovania).

(550) obrazová
(732) Bacchus Vila s. r. o., Tobrucká 6, 811 02 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

205588
8.3.2004
24.8.2021
24.8.2031
2540-2001
24.8.2001
2.12.2003
8.6.2004
9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Pamäťové a mikroprocesorové karty (v počítačoch), počítač-zápisník (notebook), počítače na prenos dát, prehrávač kompaktných diskov, prístroje na spustenie počítačových diskov,
prístroje na úpravu textu, počítacie stroje, počítačové pamäte,
počítače, počítačové programy nahrané, disky magnetické, počítačové klávesnice, zariadenia na spracovanie textu, kompaktné
disky, optické kompaktné disky, nahrané operačné programy,
nahrané programy obsluhujúce počítač, počítačový softvér vrátane nahraných i nenahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových, ako aj periodických a neperiodických publikácií
na dátových nosičoch, meniče diskov do počítačov, magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, mikroprocesory, modemy, monitory (programy), optické čítače, optické nosiče údajov, optické disky, tlačiarne k počítačom, periférne zariadenia
počítačov, rozhrania (počítače), meniče diskov (do počítačov),
magnetické páskové jednotky do počítačov, procesory (základné jednotky samočinného počítača).
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16 - Periodické a neperiodické publikácie a tlačoviny, časopisy, periodiká, grafické reprodukcie, grafické zobrazenie, grafické znaky, tlačivá, tlačené časové plány a harmonogramy.
35 - Reklamná činnosť všetkých druhov vrátane televíznej,
rozhlasovej a filmovej reklamy a reklamnej inzercie, reklama,
spracovanie textov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, prenájom
kancelárskych strojov a zariadení, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov prostredníctvom svetovej informačnej
telekomunikačnej siete (internet), konzultačné a poradenské
služby, týkajúce sa uvedených služieb, manažment v obchodnej činnosti, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných textov, vedenie kartoték v počítači, obchodné alebo
podnikateľské informácie, revízia účtov.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov.
38 - Prenájom modemov, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom zariadení na prenos informácií, prenos signálu pomocou satelitu, posielanie správ, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov, prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov, elektronická pošta,
prenájom zariadení na prenos informácií, služby spojené s internetom, a to poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie.
39 - Uchovávanie informácií.
41 - Vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydavateľská a nakladateľská činnosť
prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete
(internet), požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, publikovanie na internete, filmová tvorba, tvorba
rozhlasových a televíznych programov, tvorba videofilmov.
42 - Počítačové bázy dát, odborné poradenstvo s výnimkou
obchodného, profesionálne poradenstvo s výnimkou obchodného alebo podnikateľského, grafický dizajn, tlač, tlačenie, fotografovanie a výroba fotografií na všetkých druhoch nosičov,
tvorba stránok webu.

(540) VISICOM
(550) slovná
(732) AFS Visicom Slovakia a. s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

205838
15.4.2004
18.2.2022
18.2.2032
462-2002
18.2.2002
8.1.2004
7.7.2004
29, 30, 32
29 - Mrazené zemiakové hranolčeky, rozličné mrazené zemiakové produkty, dehydrované zemiakové granuly a plátky, instantné zemiakové lupienky a vločky; mrazená zelenina, najmä hrášok, mrkva, jedlé výhonky paprade, brokolica, ružičkový kel, fazuľové struky, fazuľka, kukurica, karfiol, špenát, dyňa, okra a rozličné zmesi zeleniny; mrazená varená zelenina,
mrazená rozdrvená zelenina, cibuľové kolieska, mrazené ovocie, najmä jahody a čučoriedky; syr a šľahané syrové produkty; morské živočíchy ako potrava; kura; mrazené hotové jedlá
prevažne z tovarov patriacich do tejto triedy.
30 - Lasagne a jedlá z cestovín; pizza, sendvičové produkty;
mrazený chlieb s pizzovou plnkou alebo inými plnkami; mrazené dezerty a pekárske výrobky, najmä záviny, torty a koláče,
pečivo plnené krémom, pečivo plnené ovocím, pečivá z jemného cesta; šišky, croissanty plnené ovocím, pudingy, sušienky, keksy a oblátky; ľadový čaj.
32 - Mrazené ovocné šťavy; nealkoholické ovocné nápoje
a punče, nealkoholické nápoje.

McCAIN

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

(550) slovná
(732) McCain Foods Limited, 8800 Main Street, Florenceville-Bristol,
New Brunswick E7L 1B2, CA;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

205839
15.4.2004
18.2.2022
18.2.2032
463-2002
18.2.2002
8.1.2004
7.7.2004
29, 30, 32
29 - Mrazené zemiakové hranolčeky, rozličné mrazené zemiakové produkty, dehydrované zemiakové granuly a plátky, instantné zemiakové lupienky a vločky; mrazená zelenina, najmä hrášok, mrkva, jedlé výhonky paprade, brokolica, ružičkový kel, fazuľové struky, fazuľka, kukurica, karfiol, špenát, dyňa, okra a rozličné zmesi zeleniny; mrazená varená zelenina,
mrazená rozdrvená zelenina, cibuľové kolieska, mrazené ovocie, najmä jahody a čučoriedky; syr a šľahané syrové produkty; morské živočíchy ako potrava; kura; mrazené hotové jedlá
prevažne z tovarov patriacich do tejto triedy.
30 - Lasagne a jedlá z cestovín; pizza, sendvičové produkty;
mrazený chlieb s pizzovou plnkou alebo inými plnkami; mrazené dezerty a pekárske výrobky, najmä záviny, torty a koláče,
pečivo plnené krémom, pečivo plnené ovocím, pečivá z jemného cesta; šišky, croissanty plnené ovocím, pudingy, sušienky, keksy a oblátky; ľadový čaj.
32 - Mrazené ovocné šťavy; nealkoholické ovocné nápoje
a punče, nealkoholické nápoje.

(550) obrazová
(732) McCain Foods Limited, 8800 Main Street, Florenceville-Bristol,
New Brunswick E7L 1B2, CA;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
9 (511)
(511)

232576
12.6.2012
15.12.2021
15.12.2031
2133-2011
15.12.2011
2.3.2012
6.8.2012
29
29 - Syry.

(540) SVAJCAR BLOK
(550) slovná
(732) IMPOL, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

233182
13.9.2012
21.3.2022
21.3.2032
468-2012
21.3.2012
4.6.2012
5.11.2012
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10 (511) 33
(511) 33 - Medovina, alkoholické nápoje s výnimkou piva, destilované nápoje, liehoviny, likéry.

(540) AMBROZIA
(550) slovná
(732) Ing. Peter Kudláč - APIMED, Nová 645/47, 919 65 Dolná Krupá, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

(540)

(550)
(591)
(732)
(740)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)
(540)

233246
14.9.2012
1.2.2022
1.2.2032
5061-2012
1.2.2012
4.6.2012
5.11.2012
32, 35
32 - Minerálne a sýtené vody; stolové vody; vody (nápoje); ochutené vody; nealkoholické nápoje.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s minerálnymi
a sýtenými vodami, stolovými vodami, vodami (nápojmi), ochutenými vodami a nealkoholickými nápojmi.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

233356
11.10.2012
9.2.2022
9.2.2032
5082-2012
9.2.2012
3.7.2012
3.12.2012
5
5 - Antibiotiká.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

233660
15.11.2012
4.5.2022
4.5.2032
734-2012
4.5.2012
6.8.2012
2.1.2013
35
35 - Reklama, obchodný manažment, obchodná správa, kancelárske práce, spracovanie komerčného manažmentu licencovania tovarov a služieb iných osôb, administratívne spracovanie nákupných objednávok, pomoc pri obchodnom manažmente, obchodný manažment a organizačné poradenstvo, pomoc pri komerčnom alebo priemyselnom manažmente, prezentácia tovaru v komunikačných médiách na maloobchodné
účely, obchodný manažment hotelov, komerčné informácie
a rady pre spotrebiteľov, importné a exportné agentúry, rozhlasová reklama, rozhlasové reklamné šoty, podpora predaja
iných osôb, správa koncesných obchodných záležitostí, poradenské služby súvisiace s propagáciou koncesií, obchodné poradenstvo týkajúce sa zriadenia koncesií; správa obchodných
záležitostí maloobchodných predajní; manažment maloobchodných podnikov iných osôb; zásielkové maloobchodné
služby v súvislosti s oblečením a doplnkami; maloobchodné
služby v súvislosti s predajom oblečenia a odevných doplnkov,
spájanie, v prospech iných osôb, rozličných tovarov (okrem ich
prepravy), čo umožňuje zákazníkom pohodlne prezerať a nakupovať tieto výrobky; tieto služby môžu byť poskytované
prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných
predajní, prostredníctvom zásielkových katalógov alebo prostredníctvom elektronických médií.

(540) XIFIA
(550) slovná
(732) Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry ALKALOID AD
- Skopje, Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, MK;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s.r.o., Bratislava, SK;

obrazová
sivá, sivomodrá, biela
VISIO, s.r.o., Pri Habánskom Mlyne 16, 811 04 Bratislava, SK;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
233267
14.9.2012
7.3.2022
7.3.2032
5163-2012
7.3.2012
4.6.2012
5.11.2012
29
29 - Syry a syrové špeciality.

(550) obrazová
(591) odtiene modrej, červená, zelená, žltá, biela, hnedá
(732) SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a. s., Lastomírska 1, 071 01
Michalovce, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s., Bratislava, SK;

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

(540)

(550) obrazová
(732) M. H. Alshaya Co. WLL, Pepsi Cola Street, P. O. Box 181 Safat, Behind Mercedes Benz, 13002 Shuwaikh, KW;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)

233717
12.12.2012
25.1.2022
25.1.2032
111-2012
25.1.2012
3.9.2012
4.2.2013
29, 30, 35, 40
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(511) 29 - Mliečne výrobky; dezerty na báze mlieka; dezerty vyrobené z mlieka a želatíny; jedlá v podobe polotovarov z mlieka;
jedlé mliečne proteíny na ľudskú konzumáciu; potraviny vyrobené prevažne z mlieka; jogurty, smotanové dezerty; smotanové výrobky; dezerty vyrobené z jogurtov; dezerty vyrobené
z jogurtov s ovocnými prísadami; hotové dezerty z jogurtu
s prídavkom sladkého pečiva; jogurty obsahujúce vaječný krém
alebo ochutené vaječným krémom; jogurtové krémy; jogurtové nápoje; prípravky na výrobu jogurtov; prípravky vyrobené
z jogurtov; ochutené jogurty; jogurty s prírodnými ovocnými
príchuťami; nízkotučný jogurt; jogurty zdobené pudingom;
čerstvá smotana; smotana s nízkym obsahom tuku; smotana
s vyšším obsahom tuku; kyslá smotana; mliečny krém; náhrada smotany; potravinárska smotana; sušená smotana; krémové
polevy na dezerty; mliečne pudingy; jedlý tvaroh; mliečny
tvaroh; ovocné tvarohy; prípravky z tvarohu; mliečne nápoje
(s vysokým obsahom mlieka); sójové mlieko (náhradka mlieka); kyslé mlieko; kyslomliečne výrobky (acidofilné mlieko,
kefírové mlieko); jogurtové mlieka; konzervované, mrazené,
sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy,
marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Puding; krém z mlieka a pudingu; chladené dezerty; zamrazené jogurty; mrazené jogurty (mrazené potraviny); dezertné tyčinky; hotové pudingy; vanilka (príchuť); mliečne
čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové
nápoje; kávové, kakaové a čokoládové nápoje; kávovinové
náhradky; káva; čaj; kakao; cukor; kávové náhradky; múka
a výrobky z obilia; zmrzliny; majonéza; zákusky, koláče.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 29 a 30; zhromažďovanie rôzneho tovaru (okrem
dopravy), najmä uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja,
prostredníctvom internetu, teleshopingu alebo prostredníctvom
iných komunikačných médií; reklama; rozhlasová a televízna
reklama; reklamné a inzertné služby; reklamné agentúry; online reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete;
reklamné služby formou ochutnávky vzoriek potravín, najmä
mliečnych výrobkov, jogurtov, smotanových a tvarohových
krémov a dezertov; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, katalógy a tlačoviny); rozširovanie vzoriek tovarov uvedených v triede 29 a 30; šírenie informácií reklamného,
propagačného a komerčného charakteru; zasielanie reklamných
materiálov zákazníkom; organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely; podpora predaja pre tretie osoby; obchodné
sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 40; organizovanie predajných výstav a veľtrhov; poskytovanie rád
a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu alebo verbálne.
40 - Spracovanie mlieka a mliečnych polotovarov pre tretie
osoby; informácie o spracovaní a úprave mlieka a mliečnych
výrobkov; tepelná úprava potravín, najmä mlieka a mliečnych
výrobkov; chemická úprava potravín, najmä mlieka a mliečnych výrobkov; odstreďovanie mlieka; pasterizácia (UHT);
spracovanie a úprava materiálov; likvidácia odpadu; spracovanie odpadových materiálov; mletie; drvenie potravín; kryokonzervácia; konzervovanie mliečnych výrobkov; konzervovanie potravín a nápojov; zmrazovanie potravín; protiplesňová
úprava potravín; poskytovanie rád a informácií o uvedených
službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.
(540) INTEGRÁČIK
(550) slovná
(732) MILK-AGRO, spol. s r. o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

233718
12.12.2012
25.1.2022
25.1.2032
112-2012
25.1.2012
3.9.2012
4.2.2013
29, 30, 35, 40
29 - Mliečne výrobky; dezerty na báze mlieka; dezerty vyrobené z mlieka a želatíny; jedlá v podobe polotovarov z mlieka;
jedlé mliečne proteíny na ľudskú konzumáciu; potraviny vyrobené prevažne z mlieka; jogurty, smotanové dezerty; smotanové výrobky; dezerty vyrobené z jogurtov; dezerty vyrobené
z jogurtov s ovocnými prísadami; hotové dezerty z jogurtu s prídavkom sladkého pečiva; jogurty obsahujúce vaječný krém
alebo ochutené vaječným krémom; jogurtové krémy; jogurtové nápoje; prípravky na výrobu jogurtov; prípravky vyrobené
z jogurtov; ochutené jogurty; jogurty s prírodnými ovocnými
príchuťami; nízkotučný jogurt; jogurty zdobené pudingom;
čerstvá smotana; smotana s nízkym obsahom tuku; smotana
s vyšším obsahom tuku; kyslá smotana; mliečny krém; náhrada smotany; potravinárska smotana; sušená smotana; krémové
polevy na dezerty; mliečne pudingy; jedlý tvaroh; mliečny
tvaroh; ovocné tvarohy; prípravky z tvarohu; mliečne nápoje
(s vysokým obsahom mlieka); sójové mlieko (náhradka mlieka); kyslé mlieko; kyslomliečne výrobky (acidofilné mlieko,
kefírové mlieko); jogurtové mlieka; konzervované, mrazené,
sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy,
marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Puding; krém z mlieka a pudingu; chladené dezerty; zamrazené jogurty; mrazené jogurty (mrazené potraviny); dezertné tyčinky; hotové pudingy; vanilka (príchuť); mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové
nápoje; kávové, kakaové a čokoládové nápoje; kávovinové
náhradky; káva; čaj; kakao; cukor; kávové náhradky; múka
a výrobky z obilia; zmrzliny; majonéza; zákusky, koláče.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s uvedenými tovarmi v triede 29 a 30; zhromažďovanie rôzneho tovaru (okrem
dopravy), najmä uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce
spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom
katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, teleshopingu alebo prostredníctvom iných
komunikačných médií; reklama; rozhlasová a televízna reklama; reklamné a inzertné služby; reklamné agentúry; on-line
reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; reklamné služby formou ochutnávky vzoriek potravín, najmä
mliečnych výrobkov, jogurtov, smotanových a tvarohových
krémov a dezertov; vydávanie a aktualizovanie reklamných
alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, katalógy a tlačoviny); rozširovanie vzoriek tovarov uvedených v triede 29 a 30; šírenie informácií reklamného, propagačného a komerčného charakteru; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; podpora predaja pre tretie osoby;
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35
a 40; organizovanie predajných výstav a veľtrhov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
40 - Spracovanie mlieka a mliečnych polotovarov pre tretie
osoby; informácie o spracovaní a úprave mlieka a mliečnych
výrobkov; tepelná úprava potravín, najmä mlieka a mliečnych
výrobkov; chemická úprava potravín, najmä mlieka a mliečnych výrobkov; odstreďovanie mlieka; pasterizácia (UHT);
spracovanie a úprava materiálov; likvidácia odpadu; spracovanie odpadových materiálov; mletie; drvenie potravín; kryokonzervácia; konzervovanie mliečnych výrobkov; konzervovanie potravín a nápojov; zmrazovanie potravín; protiplesňová
úprava potravín; poskytovanie rád a informácií o uvedených
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(540)

službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo
verbálne.

(550) obrazová
(732) MILK-AGRO, spol. s r. o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

233822
12.12.2012
15.3.2022
15.3.2032
440-2012
15.3.2012
3.9.2012
4.2.2013
35, 39, 43
35 - Propagačná činnosť, reklama, sprostredkovanie obchodu
s tovarom, obchodné sprostredkovanie služieb uvedených
v triede 39 tohto zoznamu.
39 - Služby cestovnej kancelárie zaisťujúce dopravu a organizovanie zájazdov, sprevádzanie turistov (sprievodcovské služby).
43 - Služby cestovnej kancelárie spojené so zaisťovaním ubytovania a stravovania, prenájom prechodného ubytovania,
stravovanie.

(540) Cestovná kancelária FISCHER
(550) slovná
(732) Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Babákova 2390/2, Chodov,
148 00 Praha 4, CZ;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)
(540)

233839
12.12.2012
19.4.2022
19.4.2032
630-2012
19.4.2012
3.9.2012
4.2.2013
31
31 - Potrava pre zvieratá; krmivá; aditíva do potravy pre zvieratá, nie na lekárske použitie; zmiešané krmivá, najmä na podávanie veľkým zvieratám, najmä dobytku; prísady do krmív.

(550)
(591)
(732)
(740)

obrazová
hnedá, čierna, sivá, modrá, žltá, biela
Helvécia Protein Trade Kft., Tildy u. 5, H-5520 Szeghalom, HU;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

233964
14.1.2013
21.6.2022
21.6.2032
5422-2012
21.6.2012
2.10.2012
1.3.2013

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

10 (511) 35, 39, 40, 41, 43
(511) 35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky), najmä v oblasti potravín a nápojov; sprostredkovanie obchodu s potravinami; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 39, 40, 41 a 43.
39 - Skladovanie potravín; balenie tovaru; prenájom skladovacích a mraziarenských kontajnerov; prenájom chladiarenských
boxov, chladničiek, mrazničiek a výrobníkov ľadu; osobná
doprava; nákladná doprava; dovoz potravín pre reštaurácie,
kaviarne a hotely.
40 - Prenájom generátorov a elektrocentrál; prenájom vykurovacích zariadení; prenájom klimatizačných zariadení.
41 - Organizovanie spoločenských, kultúrnych a firemných
akcií; prenájom ozvučovacích zariadení a prístrojov vrátane
elektroinštalácie; prenájom osvetľovacích prístrojov a svietidiel vrátane elektroinštalácie; prenájom dekorácií.
43 - Keteringové služby; príprava dovoz jedál zákazníkom;
príprava a dodávka jedál, nápojov, príborov a všetkého potrebného na usporiadanie spoločenskej akcie systémom "na kľúč";
poskytovanie gastronomických služieb; stravovacie služby;
poskytovanie jedál, nápojov, ovocných a zeleninových štiav,
polotovarov, pokrmových špecialít a lahôdok všetkých druhov
vrátane výrobkov studenej i teplej kuchyne a múčnikov; usporadúvanie hostín, rautov a gastronomických akcií; kaviarne;
cukrárne; bary; reštaurácie; prevádzkovanie automatov; prevádzkovanie jedální rýchleho občerstvenia, bufetov a snackbarov; príprava polievok, hotových jedál všetkých druhov, nápojov, šalátov, lahôdok, pokrmových špecialít, tort, dezertov
a múčnikov vrátane všetkých týchto výrobkov chladených
a mrazených pre tretie osoby; prenájom kuchynského a reštauračného vybavenia a zariadení; prenájom gastronomického inventáru a gastroprístrojov; prenájom stolov, stoličiek, sedačiek, obrusov, sklenených a porcelánových výrobkov; prenájom stanov na spoločenské akcie.
(540)

(550)
(591)
(732)
(740)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

obrazová
červená, bordová, sivá, zelená
Dobré jedlo spol. s r.o., Hodálova 6, 841 05 Bratislava, SK;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
234068
15.1.2013
3.7.2022
3.7.2032
5442-2012
3.7.2012
2.10.2012
1.3.2013
3, 30, 32
3 - Príchute do zákuskov (esencie).
30 - Cestá na koláče; cukrovinky; čokoláda; čokoládové nápoje; koláče s plnkou; lístkové cesto; mandľové cukrovinky; mandľové cesto; marcipán; mandľové pyšteky; ovocné želé (cukrovinky); pralinky; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; puding; quiches (pečivo); šerbety (zmrzlinové nápoje); sušienky, sucháre, keksy, biskvity; torty; výrobky z kakaa; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; zákusky, koláče; príchute do zákuskov a koláčov s výnimkou esencií; zmrzliny.
32 - Šerbety (ovocné nápoje).
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(550) obrazová
(591) hnedá, zelená, červená
(732) PROTETIKA, a. s., Bojnická 10, 823 65 Bratislava, SK;

(540)

(550) obrazová
(591) hnedá, zlatá
(732) Laurent s.r.o., Račianska 2, 831 02 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

234069
15.1.2013
3.7.2022
3.7.2032
5443-2012
3.7.2012
2.10.2012
1.3.2013
3, 30, 32
3 - Príchute do zákuskov (esencie).
30 - Cestá na koláče; cukrovinky; čokoláda; čokoládové nápoje; koláče s plnkou; lístkové cesto; mandľové cukrovinky; mandľové cesto; marcipán; mandľové pyšteky; ovocné želé (cukrovinky); pralinky; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; puding; quiches (pečivo); šerbety
(zmrzlinové nápoje); sušienky, sucháre, keksy, biskvity; torty;
výrobky z kakaa; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; zákusky, koláče; príchute do zákuskov a koláčov s výnimkou esencií; zmrzliny.
32 - Šerbety (ovocné nápoje).

(540) Laurent
(550) slovná
(732) Laurent s.r.o., Račianska 2, 831 02 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

(540)

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

234070
15.1.2013
3.7.2022
3.7.2032
5445-2012
3.7.2012
2.10.2012
1.3.2013
10, 25, 35
10 - Zdravotná obuv.
25 - Obuv; športová obuv; sandále; papuče.
35 - Obchodná činnosť (maloobchodné a veľkoobchodné služby) v oblasti uvedených tovarov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

234120
13.2.2013
29.3.2022
29.3.2032
530-2012
29.3.2012
5.11.2012
3.4.2013
6, 7, 8, 9, 11, 35, 36, 37, 42
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály;
prenosné kovové stavby; kovové materiály pre železničné koľaje; neelektrické káble a vodiče z obyčajného kovu; železiarsky tovar, malé kovové súčiastky ako železiarsky tovar; kovové rúry a rúrky; sejfy; tovary z bežného kovu nezahrnuté v iných
triedach; rudy; kovové upínadlá; klince; kovové príchytky; kovové skrutky; svorníky; kovové matice; kovové nity.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov do
pozemných vozidiel); spojovacie a prevodové súčiastky strojov (s výnimkou súčiastok do pozemných vozidiel); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; liahne na
vajcia; uhľové frézy (ako časti strojov); uhľové brúsky (stroje
alebo nástroje); elektrické strojové náradie, hobľovačky, elektrické kotúčové píly (stroje alebo ako časti strojov), uhlové
píly, reťazové píly, pásové píly, elektrické lupienkové píly (stroje alebo ako časti strojov), vykružovacie píly (ako časti strojov),
elektrické rezačky (stroje alebo nástroje), vyrezávacie stroje,
drážkovacie rezacie stroje, frézy (ako časti strojov) a elektrické
orezávače (stroje alebo nástroje), elektrické ručné vŕtačky a elektrické vŕtačky (stroje), kvapalinové miešačky, vŕtacie kladivá,
rotačné kladivá, rotačné kovacie stroje, hrotovačky, nárazové
a búracie kladivá, drviče, elektrické zhrňovače (stroje), škrabacie stroje, elektrické nárazové kľúče (stroje alebo nástroje),
skrutkovače (elektrické nástroje), frézovačky (stroje), strižné stroje, elektrické brúsiče (stroje alebo nástroje), elektrické diskové
brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické kotúčové brúsky (stroje
alebo nástroje), elektrické minibrúsky (stroje alebo nástroje),
elektrické kameňové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické
stolné brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické ostriace brúsky
(stroje alebo nástroje), elektrické brúsky na nože (stroje alebo
nástroje), elektrické kotúčové brúsky a leštičky (stroje alebo
nástroje), elektrické diskové pieskovače a leštiče (stroje), stroje na vyhladzovanie betónu, leštičky; fukáre a vysávače; elektrické pásové pieskovače (stroje), elektrické orbitálne pieskovače (stroje), elektrické pieskovače s dvojakým chodom a obrábacie pieskovače (stroje); elektrické okružné, dvojité a leštiace brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické dúchadlá (stroje), elektrické orezávače na živé ploty (stroje alebo nástroje);
drevoobrábacie stroje; spojovacie stroje (drevoobrábacie stroje), hobľovacie spojovacie stroje (drevoobrábacie stroje), stolové píly (drevoobrábacie stroje), pásové píly (drevoobrábacie
stroje), reťazové dlabačky (drevoobrábacie stroje), podporné
valcovacie stroje (drevoobrábacie stroje), bezšnúrové elektrické náradie a nástroje; vŕtačky (bezšnúrové elektrické náradie
a nástroje), vŕtacie súpravy (bezšnúrové elektrické náradie
a nástroje), skrutkovače (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), cirkulárky (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje),
lupienkové píly (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), vykružovacie píly (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), rezače skla (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), brúsiče
(bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), orezávače na živé
ploty (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), pneumatické
nástroje; pneumatické spínacie pištole, pneumatické zbíjačky,
vzduchové kompresory; prenosné generátory elektrickej energie na benzínový pohon; krovinorezy (náradie na iný než ručný pohon); kosačky na trávniky; predajné automaty; zariade-
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nia na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka; zariadenia na elektrické zváranie; súčiastky a príslušenstvá na všetky už uvedené tovary zahrnuté v triede 7.
8 - Ručné nástroje a náradie; skrutkovače; ručné vŕtačky s výnimkou elektrických; ručné pílky, lupienkové pílky; dláta;
kľúče (ručné nástroje); zakladacie kľúče; rúrkové kľúče (ručné
nástroje); kľúče na matice (ručné nástroje); kliešte; štiepacie
kliešte; kladivá (ručné nástroje); hoblíky; nožnice; brúsne kamene; rašple; nožiarsky tovar; britvy.
9 - Vedecké, námorné, fotografické, filmové, optické, vážiace,
meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné a učebné zariadenia a prístroje; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice; počítacie stroje, zariadenia na spracovanie dát
a počítače; hasiace prístroje; nahraté médiá, počítačový hardvér a firmvér; počítačový softvér; softvér stiahnuteľný z internetu; elektronické publikácie (stiahnuteľné z telekomunikačnej siete); kompaktné disky; digitálne zaznamenaná hudba;
telekomunikačné prístroje; počítačové herné zariadenia, používané spolu s externou obrazovkou alebo monitorom; podložky pod myš; príslušenstvo mobilných telefónov; kontaktné
šošovky, okuliare a slnečné okuliare; odevy na ochranu pred
nehodami, poranením, ožiarením alebo ohňom; nábytok na laboratórne účely; elektrické batérie a elektrické akumulátory;
nabíjačky akumulátorov; transformátory (elektrotechnika);
počítačový softvér a hardvér na monitorovanie, kontrolu alebo
obsluhu motorového náradia a obrábacích strojov; telemetrické systémy a softvér na motorové náradie a obrábacie stroje;
ochranná obuv; ochranné rukavice; ochranné kombinézy; ochranné zástery; zariadenia na osobnú ochranu; ochranné masky;
ochranné tvárové štíty; bezpečnostné okuliare; ochranné pokrývky hlavy; elektrické meracie aparáty a nástroje, elektrické
a optické vodiace a odstraňovacie meracie prístroje na použitie
s motorovým náradím; trojnožky (na fotoaparáty); rádiá; hudobné prehrávače; uhlomery (pre stolárov), mierky, meračské
pásma; uhlomery; vodováhy, digitálne vodováhy; adaptéry;
elektrické káble a drôty; predlžovací kábel; svietidlá a lampy
(zaradené do triedy 9); blikavé svetlá; hasiace prístroje a nástroje; súčiastky a príslušenstvo na všetky už uvedené tovary
v triede 9.
11 - Baterky (svietidlá); vreckové svietidlá; pracovné svetlá;
súčasti, doplnky a príslušenstvo na všetky už uvedené tovary
v triede 11.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru;
reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení
a prevádzkovaní obchodnej činnosti; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 6, 7, 8, 9, 11,
a to aj prostredníctvom internetu; zabezpečovanie propagačných, marketingových, reklamných a informačných služieb
pre podniky a jednotlivcov prostredníctvom počítačových sietí
vrátane internetu; obchodné sprostredkovanie tovarov uvedených v triedach 6, 7, 8, 9 a 11 a obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 36, 37 a 42.
36 - Lízing strojov, nástrojov, obrábacích strojov, ich častí
a súčiastok.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby; inštalácia, údržba a opravy počítačov; čistiace služby; oprava, renovácia, čistenie, údržba a inštalácia strojov, náradia, motorového náradia,
obrábacích strojov, ich častí a súčiastok, poľnohospodárskych,
záhradníckych a lesníckych strojov, zariadení, nástrojov a náradia, ich časti a súčiastok; prenájom strojov, nástrojov, obrábacích strojov, ich častí a súčiastok; služby v oblasti opravy,
renovácie a čistenia nástrojov a náradia; služby v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby a inštalácie náhradných dielov
pre stroje a motorové náradie; poradenské a informačné služby
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v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby a inštalácie; poradenské a informačné služby v oblasti stavebníctva a tesárstva;
služby v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby, inštalácie,
resp. stavieb priemyselných závodov a strojov, stavebných zariadení, infraštruktúry, systémov pre prostredie a prepravných
systémov; oprava, renovácia, čistenie, údržba a inštalácia odevov na ochranu pred poranením, úrazom, ožiarením alebo ohňom, nábytku na laboratórne účely, batérií, nabíjačiek batérií,
transformátorov, počítačového hardvéru na monitorovanie,
kontrolu alebo obsluhu motorového náradia alebo obrábacích
strojov, telemetrických systémov, elektrických a meracích zariadení a prístrojov, stojanov, rádií, hudobných prehrávačov,
adaptérov, elektrických káblov a drôtov, predlžovacích šnúr,
svetiel a lámp, blikavých svetiel, hasiacich prístrojov a zariadení, zariadení na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka, elektrických zváracích zariadení, častí, súčiastok a príslušenstva na všetky už uvedené tovary v triedach 6, 7, 8, 9, a 11.
42 - Kalibrácia, strojov, náradia, motorového náradia, obrábacích strojov, ich častí a súčiastok, poľnohospodárskych, záhradníckych a lesníckych strojov, zariadení, nástrojov a náradia, ich častí a súčiastok; služby v oblasti kalibrácie nástrojov
a náradia; služby v oblasti kalibrácie náhradných dielov pre
stroje a motorové náradie; poradenské a informačné služby
v oblasti kalibrácie; služby v oblasti kalibrácie priemyselných
závodov a strojov, stavebných zariadení, infraštruktúry, systémov pre prostredie a prepravných systémov; kalibrácia odevov na ochranu pred poranením, úrazom, ožiarením alebo ohňom, nábytku na laboratórne účely, batérií, nabíjačiek batérií,
transformátorov, počítačového hardvéru na monitorovanie,
kontrolu alebo obsluhu motorového náradia alebo obrábacích
strojov, telemetrických systémov, elektrických a meracích zariadení a prístrojov, stojanov, rádií, hudobných prehrávačov,
adaptérov, elektrických káblov a drôtov, predlžovacích šnúr,
svetiel a lámp, blikavých svetiel, hasiacich prístrojov a zariadení, zariadení na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka, elektrických zváracích zariadení, častí, súčiastok a príslušenstva na všetky už uvedené tovary v triedach 6, 7, 8, 9, a 11.

obrazová
červená, bordová, biela
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
234121
13.2.2013
29.3.2022
29.3.2032
531-2012
29.3.2012
5.11.2012
3.4.2013
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6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály;
prenosné kovové stavby; kovové materiály pre železničné koľaje; neelektrické káble a vodiče z obyčajného kovu; železiarsky tovar, malé kovové súčiastky ako železiarsky tovar; kovové rúry a rúrky; sejfy; tovary z bežného kovu nezahrnuté v iných
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triedach; rudy; kovové upínadlá; klince; kovové príchytky; kovové skrutky; svorníky; kovové matice; kovové nity.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov do
pozemných vozidiel); spojovacie a prevodové súčiastky strojov (s výnimkou súčiastok do pozemných vozidiel); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; liahne na
vajcia; uhľové frézy (ako časti strojov); uhľové brúsky (stroje
alebo nástroje); elektrické strojové náradie, hobľovačky, elektrické kotúčové píly (stroje alebo ako časti strojov), uhlové
píly, reťazové píly, pásové píly, elektrické lupienkové píly
(stroje alebo ako časti strojov), vykružovacie píly (ako časti
strojov), elektrické rezačky (stroje alebo nástroje), vyrezávacie
stroje, drážkovacie rezacie stroje, frézy (ako časti strojov)
a elektrické orezávače (stroje alebo nástroje), elektrické ručné
vŕtačky a elektrické vŕtačky (stroje), kvapalinové miešačky,
vŕtacie kladivá, rotačné kladivá, rotačné kovacie stroje, hrotovačky, nárazové a búracie kladivá, drviče, elektrické zhrňovače (stroje), škrabacie stroje, elektrické nárazové kľúče (stroje
alebo nástroje), skrutkovače (elektrické nástroje), frézovačky
(stroje), strižné stroje, elektrické brúsiče (stroje alebo nástroje),
elektrické diskové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické kotúčové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické minibrúsky
(stroje alebo nástroje), elektrické kameňové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické stolné brúsky (stroje alebo nástroje),
elektrické ostriace brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické
brúsky na nože (stroje alebo nástroje), elektrické kotúčové
brúsky a leštičky (stroje alebo nástroje), elektrické diskové
pieskovače a leštiče (stroje), stroje na vyhladzovanie betónu,
leštičky; fukáre a vysávače; elektrické pásové pieskovače (stroje), elektrické orbitálne pieskovače (stroje), elektrické pieskovače s dvojakým chodom a obrábacie pieskovače (stroje);
elektrické okružné, dvojité a leštiace brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické dúchadlá (stroje), elektrické orezávače na
živé ploty (stroje alebo nástroje); drevoobrábacie stroje; spojovacie stroje (drevoobrábacie stroje), hobľovacie spojovacie
stroje (drevoobrábacie stroje), stolové píly (drevoobrábacie
stroje), pásové píly (drevoobrábacie stroje), reťazové dlabačky
(drevoobrábacie stroje), podporné valcovacie stroje (drevoobrábacie stroje), bezšnúrové elektrické náradie a nástroje; vŕtačky (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), vŕtacie súpravy
(bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), skrutkovače (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), cirkulárky (bezšnúrové
elektrické náradie a nástroje), lupienkové píly (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), vykružovacie píly (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), rezače skla (bezšnúrové elektrické
náradie a nástroje), brúsiče (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), orezávače na živé ploty (bezšnúrové elektrické náradie
a nástroje), pneumatické nástroje; pneumatické spínacie pištole, pneumatické zbíjačky, vzduchové kompresory; prenosné
generátory elektrickej energie na benzínový pohon; krovinorezy (náradie na iný než ručný pohon); kosačky na trávniky;
predajné automaty; zariadenia na rezanie a zváranie pomocou
elektrického oblúka; zariadenia na elektrické zváranie; súčiastky a príslušenstvá na všetky už uvedené tovary zahrnuté
v triede 7.
8 - Ručné nástroje a náradie; skrutkovače; ručné vŕtačky s výnimkou elektrických; ručné pílky, lupienkové pílky; dláta; kľúče
(ručné nástroje); zakladacie kľúče; rúrkové kľúče (ručné nástroje); kľúče na matice (ručné nástroje); kliešte; štiepacie kliešte; kladivá (ručné nástroje); hoblíky; nožnice; brúsne kamene;
rašple; nožiarsky tovar; britvy.
9 - Vedecké, námorné, fotografické, filmové, optické, vážiace,
meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné a učebné zariadenia a prístroje; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice; počítacie stroje, zariadenia na spracovanie dát
a počítače; hasiace prístroje; nahraté médiá, počítačový hardvér a firmvér; počítačový softvér; softvér stiahnuteľný z in-
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ternetu; elektronické publikácie (stiahnuteľné z telekomunikačnej siete); kompaktné disky; digitálne zaznamenaná hudba;
telekomunikačné prístroje; počítačové herné zariadenia, používané spolu s externou obrazovkou alebo monitorom; podložky pod myš; príslušenstvo mobilných telefónov; kontaktné
šošovky, okuliare a slnečné okuliare; odevy na ochranu pred
nehodami, poranením, ožiarením alebo ohňom; nábytok na laboratórne účely; elektrické batérie a elektrické akumulátory;
nabíjačky akumulátorov; transformátory (elektrotechnika);
počítačový softvér a hardvér na monitorovanie, kontrolu alebo
obsluhu motorového náradia a obrábacích strojov; telemetrické systémy a softvér na motorové náradie a obrábacie stroje;
ochranná obuv; ochranné rukavice; ochranné kombinézy; ochranné zástery; zariadenia na osobnú ochranu; ochranné masky;
ochranné tvárové štíty; bezpečnostné okuliare; ochranné pokrývky hlavy; elektrické meracie aparáty a nástroje, elektrické
a optické vodiace a odstraňovacie meracie prístroje na použitie
s motorovým náradím; trojnožky (na fotoaparáty); rádiá; hudobné prehrávače; uhlomery (pre stolárov), mierky, meračské
pásma; uhlomery; vodováhy, digitálne vodováhy; adaptéry;
elektrické káble a drôty; predlžovací kábel; svietidlá a lampy
(zaradené do triedy 9); blikavé svetlá; hasiace prístroje a nástroje; súčiastky a príslušenstvo na všetky už uvedené tovary
v triede 9.
11 - Baterky (svietidlá); vreckové svietidlá; pracovné svetlá;
súčasti, doplnky a príslušenstvo na všetky už uvedené tovary
v triede 11.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru;
reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení
a prevádzkovaní obchodnej činnosti; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 6, 7, 8, 9, 11,
a to aj prostredníctvom internetu; zabezpečovanie propagačných, marketingových, reklamných a informačných služieb
pre podniky a jednotlivcov prostredníctvom počítačových sietí
vrátane internetu; obchodné sprostredkovanie tovarov uvedených v triedach 6, 7, 8, 9 a 11 a obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 36, 37 a 42.
36 - Lízing strojov, nástrojov, obrábacích strojov, ich častí
a súčiastok.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby; inštalácia, údržba a opravy počítačov; čistiace služby; oprava, renovácia, čistenie, údržba a inštalácia strojov, náradia, motorového náradia,
obrábacích strojov, ich častí a súčiastok, poľnohospodárskych,
záhradníckych a lesníckych strojov, zariadení, nástrojov a náradia, ich časti a súčiastok; prenájom strojov, nástrojov, obrábacích strojov, ich častí a súčiastok; služby v oblasti opravy,
renovácie a čistenia nástrojov a náradia; služby v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby a inštalácie náhradných dielov
pre stroje a motorové náradie; poradenské a informačné služby
v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby a inštalácie; poradenské a informačné služby v oblasti stavebníctva a tesárstva;
služby v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby, inštalácie,
resp. stavieb priemyselných závodov a strojov, stavebných zariadení, infraštruktúry, systémov pre prostredie a prepravných
systémov; oprava, renovácia, čistenie, údržba a inštalácia odevov na ochranu pred poranením, úrazom, ožiarením alebo ohňom, nábytku na laboratórne účely, batérií, nabíjačiek batérií,
transformátorov, počítačového hardvéru na monitorovanie,
kontrolu alebo obsluhu motorového náradia alebo obrábacích
strojov, telemetrických systémov, elektrických a meracích zariadení a prístrojov, stojanov, rádií, hudobných prehrávačov,
adaptérov, elektrických káblov a drôtov, predlžovacích šnúr,
svetiel a lámp, blikavých svetiel, hasiacich prístrojov a zariadení, zariadení na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka, elektrických zváracích zariadení, častí, súčiastok a príslušenstva na všetky už uvedené tovary v triedach 6, 7, 8, 9, a 11.
42 - Kalibrácia, strojov, náradia, motorového náradia, obrábacích strojov, ich častí a súčiastok, poľnohospodárskych, zá-
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(540)

hradníckych a lesníckych strojov, zariadení, nástrojov a náradia, ich častí a súčiastok; služby v oblasti kalibrácie nástrojov
a náradia; služby v oblasti kalibrácie náhradných dielov pre
stroje a motorové náradie; poradenské a informačné služby
v oblasti kalibrácie; služby v oblasti kalibrácie priemyselných
závodov a strojov, stavebných zariadení, infraštruktúry, systémov pre prostredie a prepravných systémov; kalibrácia odevov na ochranu pred poranením, úrazom, ožiarením alebo ohňom, nábytku na laboratórne účely, batérií, nabíjačiek batérií,
transformátorov, počítačového hardvéru na monitorovanie,
kontrolu alebo obsluhu motorového náradia alebo obrábacích
strojov, telemetrických systémov, elektrických a meracích zariadení a prístrojov, stojanov, rádií, hudobných prehrávačov,
adaptérov, elektrických káblov a drôtov, predlžovacích šnúr,
svetiel a lámp, blikavých svetiel, hasiacich prístrojov a zariadení, zariadení na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka, elektrických zváracích zariadení, častí, súčiastok a príslušenstva na všetky už uvedené tovary v triedach 6, 7, 8, 9, a 11.

(550)
(591)
(732)
(740)

obrazová
červená, biela
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

234122
13.2.2013
29.3.2022
29.3.2032
532-2012
29.3.2012
5.11.2012
3.4.2013
6, 7, 8, 9, 11, 35, 36, 37, 42
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály;
prenosné kovové stavby; kovové materiály pre železničné koľaje; neelektrické káble a vodiče z obyčajného kovu; železiarsky tovar, malé kovové súčiastky ako železiarsky tovar; kovové rúry a rúrky; sejfy; tovary z bežného kovu nezahrnuté v iných
triedach; rudy; kovové upínadlá; klince; kovové príchytky; kovové skrutky; svorníky; kovové matice; kovové nity.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov do
pozemných vozidiel); spojovacie a prevodové súčiastky strojov (s výnimkou súčiastok do pozemných vozidiel); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; liahne na
vajcia; uhľové frézy (ako časti strojov); uhľové brúsky (stroje
alebo nástroje); elektrické strojové náradie, hobľovačky, elektrické kotúčové píly (stroje alebo ako časti strojov), uhlové
píly, reťazové píly, pásové píly, elektrické lupienkové píly
(stroje alebo ako časti strojov), vykružovacie píly (ako časti
strojov), elektrické rezačky (stroje alebo nástroje), vyrezávacie
stroje, drážkovacie rezacie stroje, frézy (ako časti strojov)
a elektrické orezávače (stroje alebo nástroje), elektrické ručné
vŕtačky a elektrické vŕtačky (stroje), kvapalinové miešačky,
vŕtacie kladivá, rotačné kladivá, rotačné kovacie stroje, hrotovačky, nárazové a búracie kladivá, drviče, elektrické zhrňovače (stroje), škrabacie stroje, elektrické nárazové kľúče (stroje
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alebo nástroje), skrutkovače (elektrické nástroje), frézovačky
(stroje), strižné stroje, elektrické brúsiče (stroje alebo nástroje),
elektrické diskové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické kotúčové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické minibrúsky
(stroje alebo nástroje), elektrické kameňové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické stolné brúsky (stroje alebo nástroje),
elektrické ostriace brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické brúsky
na nože (stroje alebo nástroje), elektrické kotúčové brúsky a leštičky (stroje alebo nástroje), elektrické diskové pieskovače
a leštiče (stroje), stroje na vyhladzovanie betónu, leštičky; fukáre a vysávače; elektrické pásové pieskovače (stroje), elektrické orbitálne pieskovače (stroje), elektrické pieskovače s dvojakým chodom a obrábacie pieskovače (stroje); elektrické okružné, dvojité a leštiace brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické
dúchadlá (stroje), elektrické orezávače na živé ploty (stroje alebo nástroje); drevoobrábacie stroje; spojovacie stroje (drevoobrábacie stroje), hobľovacie spojovacie stroje (drevoobrábacie stroje), stolové píly (drevoobrábacie stroje), pásové píly
(drevoobrábacie stroje), reťazové dlabačky (drevoobrábacie stroje), podporné valcovacie stroje (drevoobrábacie stroje), bezšnúrové elektrické náradie a nástroje; vŕtačky (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), vŕtacie súpravy (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), skrutkovače (bezšnúrové elektrické
náradie a nástroje), cirkulárky (bezšnúrové elektrické náradie
a nástroje), lupienkové píly (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), vykružovacie píly (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), rezače skla (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje),
brúsiče (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), orezávače
na živé ploty (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), pneumatické nástroje; pneumatické spínacie pištole, pneumatické
zbíjačky, vzduchové kompresory; prenosné generátory elektrickej energie na benzínový pohon; krovinorezy (náradie na
iný než ručný pohon); kosačky na trávniky; predajné automaty; zariadenia na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka; zariadenia na elektrické zváranie; súčiastky a príslušenstvá na všetky už uvedené tovary zahrnuté v triede 7.
8 - Ručné nástroje a náradie; skrutkovače; ručné vŕtačky s výnimkou elektrických; ručné pílky, lupienkové pílky; dláta; kľúče
(ručné nástroje); zakladacie kľúče; rúrkové kľúče (ručné nástroje); kľúče na matice (ručné nástroje); kliešte; štiepacie kliešte; kladivá (ručné nástroje); hoblíky; nožnice; brúsne kamene;
rašple; nožiarsky tovar; britvy.
9 - Vedecké, námorné, fotografické, filmové, optické, vážiace,
meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné a učebné zariadenia a prístroje; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice; počítacie stroje, zariadenia na spracovanie dát
a počítače; hasiace prístroje; nahraté médiá, počítačový hardvér a firmvér; počítačový softvér; softvér stiahnuteľný z internetu; elektronické publikácie (stiahnuteľné z telekomunikačnej
siete); kompaktné disky; digitálne zaznamenaná hudba; telekomunikačné prístroje; počítačové herné zariadenia, používané spolu s externou obrazovkou alebo monitorom; podložky
pod myš; príslušenstvo mobilných telefónov; kontaktné šošovky, okuliare a slnečné okuliare; odevy na ochranu pred nehodami, poranením, ožiarením alebo ohňom; nábytok na laboratórne účely; elektrické batérie a elektrické akumulátory; nabíjačky akumulátorov; transformátory (elektrotechnika); počítačový softvér a hardvér na monitorovanie, kontrolu alebo obsluhu motorového náradia a obrábacích strojov; telemetrické
systémy a softvér na motorové náradie a obrábacie stroje;
ochranná obuv; ochranné rukavice; ochranné kombinézy;
ochranné zástery; zariadenia na osobnú ochranu; ochranné masky; ochranné tvárové štíty; bezpečnostné okuliare; ochranné pokrývky hlavy; elektrické meracie aparáty a nástroje, elektrické
a optické vodiace a odstraňovacie meracie prístroje na použitie
s motorovým náradím; trojnožky (na fotoaparáty); rádiá; hudobné prehrávače; uhlomery (pre stolárov), mierky, meračské
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pásma; uhlomery; vodováhy, digitálne vodováhy; adaptéry; elektrické káble a drôty; predlžovací kábel; svietidlá a lampy (zaradené do triedy 9); blikavé svetlá; hasiace prístroje a nástroje; súčiastky a príslušenstvo na všetky už uvedené tovary v triede 9.
11 - Baterky (svietidlá); vreckové svietidlá; pracovné svetlá;
súčasti, doplnky a príslušenstvo na všetky už uvedené tovary
v triede 11.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru;
reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení
a prevádzkovaní obchodnej činnosti; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 6, 7, 8, 9, 11,
a to aj prostredníctvom internetu; zabezpečovanie propagačných, marketingových, reklamných a informačných služieb
pre podniky a jednotlivcov prostredníctvom počítačových sietí
vrátane internetu; obchodné sprostredkovanie tovarov uvedených v triedach 6, 7, 8, 9 a 11 a obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 36, 37 a 42.
36 - Lízing strojov, nástrojov, obrábacích strojov, ich častí
a súčiastok.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby; inštalácia, údržba a opravy počítačov; čistiace služby; oprava, renovácia, čistenie, údržba a inštalácia strojov, náradia, motorového náradia,
obrábacích strojov, ich častí a súčiastok, poľnohospodárskych,
záhradníckych a lesníckych strojov, zariadení, nástrojov a náradia, ich časti a súčiastok; prenájom strojov, nástrojov, obrábacích strojov, ich častí a súčiastok; služby v oblasti opravy,
renovácie a čistenia nástrojov a náradia; služby v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby a inštalácie náhradných dielov
pre stroje a motorové náradie; poradenské a informačné služby
v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby a inštalácie; poradenské a informačné služby v oblasti stavebníctva a tesárstva;
služby v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby, inštalácie,
resp. stavieb priemyselných závodov a strojov, stavebných zariadení, infraštruktúry, systémov pre prostredie a prepravných
systémov; oprava, renovácia, čistenie, údržba a inštalácia odevov na ochranu pred poranením, úrazom, ožiarením alebo ohňom, nábytku na laboratórne účely, batérií, nabíjačiek batérií,
transformátorov, počítačového hardvéru na monitorovanie,
kontrolu alebo obsluhu motorového náradia alebo obrábacích
strojov, telemetrických systémov, elektrických a meracích zariadení a prístrojov, stojanov, rádií, hudobných prehrávačov,
adaptérov, elektrických káblov a drôtov, predlžovacích šnúr,
svetiel a lámp, blikavých svetiel, hasiacich prístrojov a zariadení, zariadení na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka, elektrických zváracích zariadení, častí, súčiastok a príslušenstva na všetky už uvedené tovary v triedach 6, 7, 8, 9, a 11.
42 - Kalibrácia, strojov, náradia, motorového náradia, obrábacích strojov, ich častí a súčiastok, poľnohospodárskych, záhradníckych a lesníckych strojov, zariadení, nástrojov a náradia, ich častí a súčiastok; služby v oblasti kalibrácie nástrojov
a náradia; služby v oblasti kalibrácie náhradných dielov pre
stroje a motorové náradie; poradenské a informačné služby
v oblasti kalibrácie; služby v oblasti kalibrácie priemyselných
závodov a strojov, stavebných zariadení, infraštruktúry, systémov pre prostredie a prepravných systémov; kalibrácia odevov na ochranu pred poranením, úrazom, ožiarením alebo ohňom, nábytku na laboratórne účely, batérií, nabíjačiek batérií,
transformátorov, počítačového hardvéru na monitorovanie,
kontrolu alebo obsluhu motorového náradia alebo obrábacích
strojov, telemetrických systémov, elektrických a meracích zariadení a prístrojov, stojanov, rádií, hudobných prehrávačov,
adaptérov, elektrických káblov a drôtov, predlžovacích šnúr,
svetiel a lámp, blikavých svetiel, hasiacich prístrojov a zariadení, zariadení na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka, elektrických zváracích zariadení, častí, súčiastok a príslušenstva na všetky už uvedené tovary v triedach 6, 7, 8, 9, a 11.
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(540)

(550) obrazová
(732) Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

234123
13.2.2013
29.3.2022
29.3.2032
533-2012
29.3.2012
5.11.2012
3.4.2013
6, 7, 8, 9, 11, 35, 36, 37, 42
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály;
prenosné kovové stavby; kovové materiály pre železničné koľaje; neelektrické káble a vodiče z obyčajného kovu; železiarsky tovar, malé kovové súčiastky ako železiarsky tovar; kovové rúry a rúrky; sejfy; tovary z bežného kovu nezahrnuté v iných
triedach; rudy; kovové upínadlá; klince; kovové príchytky; kovové skrutky; svorníky; kovové matice; kovové nity.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov do
pozemných vozidiel); spojovacie a prevodové súčiastky strojov (s výnimkou súčiastok do pozemných vozidiel); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; liahne na
vajcia; uhľové frézy (ako časti strojov); uhľové brúsky (stroje
alebo nástroje); elektrické strojové náradie, hobľovačky, elektrické kotúčové píly (stroje alebo ako časti strojov), uhlové
píly, reťazové píly, pásové píly, elektrické lupienkové píly (stroje alebo ako časti strojov), vykružovacie píly (ako časti strojov), elektrické rezačky (stroje alebo nástroje), vyrezávacie stroje, drážkovacie rezacie stroje, frézy (ako časti strojov) a elektrické orezávače (stroje alebo nástroje), elektrické ručné vŕtačky
a elektrické vŕtačky (stroje), kvapalinové miešačky, vŕtacie
kladivá, rotačné kladivá, rotačné kovacie stroje, hrotovačky,
nárazové a búracie kladivá, drviče, elektrické zhrňovače (stroje), škrabacie stroje, elektrické nárazové kľúče (stroje alebo
nástroje), skrutkovače (elektrické nástroje), frézovačky (stroje), strižné stroje, elektrické brúsiče (stroje alebo nástroje),
elektrické diskové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické kotúčové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické minibrúsky
(stroje alebo nástroje), elektrické kameňové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické stolné brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické ostriace brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické brúsky na
nože (stroje alebo nástroje), elektrické kotúčové brúsky a leštičky (stroje alebo nástroje), elektrické diskové pieskovače
a leštiče (stroje), stroje na vyhladzovanie betónu, leštičky; fukáre a vysávače; elektrické pásové pieskovače (stroje), elektrické orbitálne pieskovače (stroje), elektrické pieskovače s dvojakým chodom a obrábacie pieskovače (stroje); elektrické okružné, dvojité a leštiace brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické dúchadlá (stroje), elektrické orezávače na živé ploty
(stroje alebo nástroje); drevoobrábacie stroje; spojovacie stroje
(drevoobrábacie stroje), hobľovacie spojovacie stroje (drevoobrábacie stroje), stolové píly (drevoobrábacie stroje), pásové
píly (drevoobrábacie stroje), reťazové dlabačky (drevoobrába-
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cie stroje), podporné valcovacie stroje (drevoobrábacie stroje),
bezšnúrové elektrické náradie a nástroje; vŕtačky (bezšnúrové
elektrické náradie a nástroje), vŕtacie súpravy (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), skrutkovače (bezšnúrové elektrické
náradie a nástroje), cirkulárky (bezšnúrové elektrické náradie
a nástroje), lupienkové píly (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), vykružovacie píly (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), rezače skla (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje),
brúsiče (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), orezávače
na živé ploty (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), pneumatické nástroje; pneumatické spínacie pištole, pneumatické
zbíjačky, vzduchové kompresory; prenosné generátory elektrickej energie na benzínový pohon; krovinorezy (náradie na
iný než ručný pohon); kosačky na trávniky; predajné automaty; zariadenia na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka; zariadenia na elektrické zváranie; súčiastky a príslušenstvá na všetky už uvedené tovary zahrnuté v triede 7.
8 - Ručné nástroje a náradie; skrutkovače; ručné vŕtačky s výnimkou elektrických; ručné pílky, lupienkové pílky; dláta; kľúče
(ručné nástroje); zakladacie kľúče; rúrkové kľúče (ručné nástroje); kľúče na matice (ručné nástroje); kliešte; štiepacie kliešte;
kladivá (ručné nástroje); hoblíky; nožnice; brúsne kamene;
rašple; nožiarsky tovar; britvy.
9 - Vedecké, námorné, fotografické, filmové, optické, vážiace,
meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné a učebné zariadenia a prístroje; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice; počítacie stroje, zariadenia na spracovanie dát
a počítače; hasiace prístroje; nahraté médiá, počítačový hardvér a firmvér; počítačový softvér; softvér stiahnuteľný z internetu; elektronické publikácie (stiahnuteľné z telekomunikačnej
siete); kompaktné disky; digitálne zaznamenaná hudba; telekomunikačné prístroje; počítačové herné zariadenia, používané spolu s externou obrazovkou alebo monitorom; podložky
pod myš; príslušenstvo mobilných telefónov; kontaktné šošovky, okuliare a slnečné okuliare; odevy na ochranu pred nehodami, poranením, ožiarením alebo ohňom; nábytok na laboratórne účely; elektrické batérie a elektrické akumulátory; nabíjačky akumulátorov; transformátory (elektrotechnika); počítačový softvér a hardvér na monitorovanie, kontrolu alebo obsluhu motorového náradia a obrábacích strojov; telemetrické
systémy a softvér na motorové náradie a obrábacie stroje;
ochranná obuv; ochranné rukavice; ochranné kombinézy; ochranné zástery; zariadenia na osobnú ochranu; ochranné masky;
ochranné tvárové štíty; bezpečnostné okuliare; ochranné pokrývky hlavy; elektrické meracie aparáty a nástroje, elektrické
a optické vodiace a odstraňovacie meracie prístroje na použitie
s motorovým náradím; trojnožky (na fotoaparáty); rádiá; hudobné prehrávače; uhlomery (pre stolárov), mierky, meračské
pásma; uhlomery; vodováhy, digitálne vodováhy; adaptéry;
elektrické káble a drôty; predlžovací kábel; svietidlá a lampy
(zaradené do triedy 9); blikavé svetlá; hasiace prístroje a nástroje; súčiastky a príslušenstvo na všetky už uvedené tovary
v triede 9.
11 - Baterky (svietidlá); vreckové svietidlá; pracovné svetlá;
súčasti, doplnky a príslušenstvo na všetky už uvedené tovary
v triede 11.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru;
reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení
a prevádzkovaní obchodnej činnosti; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 6, 7, 8, 9, 11,
a to aj prostredníctvom internetu; zabezpečovanie propagačných, marketingových, reklamných a informačných služieb
pre podniky a jednotlivcov prostredníctvom počítačových sietí
vrátane internetu; obchodné sprostredkovanie tovarov uvede-

(540)

(550)
(591)
(732)
(740)

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

ných v triedach 6, 7, 8, 9 a 11 a obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 36, 37 a 42.
36 - Lízing strojov, nástrojov, obrábacích strojov, ich častí
a súčiastok.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby; inštalácia, údržba a opravy počítačov; čistiace služby; oprava, renovácia, čistenie, údržba a inštalácia strojov, náradia, motorového náradia,
obrábacích strojov, ich častí a súčiastok, poľnohospodárskych,
záhradníckych a lesníckych strojov, zariadení, nástrojov a náradia, ich časti a súčiastok; prenájom strojov, nástrojov, obrábacích strojov, ich častí a súčiastok; služby v oblasti opravy,
renovácie a čistenia nástrojov a náradia; služby v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby a inštalácie náhradných dielov
pre stroje a motorové náradie; poradenské a informačné služby
v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby a inštalácie; poradenské a informačné služby v oblasti stavebníctva a tesárstva;
služby v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby, inštalácie,
resp. stavieb priemyselných závodov a strojov, stavebných zariadení, infraštruktúry, systémov pre prostredie a prepravných
systémov; oprava, renovácia, čistenie, údržba a inštalácia odevov na ochranu pred poranením, úrazom, ožiarením alebo ohňom, nábytku na laboratórne účely, batérií, nabíjačiek batérií,
transformátorov, počítačového hardvéru na monitorovanie,
kontrolu alebo obsluhu motorového náradia alebo obrábacích
strojov, telemetrických systémov, elektrických a meracích zariadení a prístrojov, stojanov, rádií, hudobných prehrávačov,
adaptérov, elektrických káblov a drôtov, predlžovacích šnúr,
svetiel a lámp, blikavých svetiel, hasiacich prístrojov a zariadení,
zariadení na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka,
elektrických zváracích zariadení, častí, súčiastok a príslušenstva
na všetky už uvedené tovary v triedach 6, 7, 8, 9, a 11.
42 - Kalibrácia, strojov, náradia, motorového náradia, obrábacích strojov, ich častí a súčiastok, poľnohospodárskych, záhradníckych a lesníckych strojov, zariadení, nástrojov a náradia, ich častí a súčiastok; služby v oblasti kalibrácie nástrojov
a náradia; služby v oblasti kalibrácie náhradných dielov pre
stroje a motorové náradie; poradenské a informačné služby
v oblasti kalibrácie; služby v oblasti kalibrácie priemyselných
závodov a strojov, stavebných zariadení, infraštruktúry, systémov pre prostredie a prepravných systémov; kalibrácia odevov na ochranu pred poranením, úrazom, ožiarením alebo ohňom, nábytku na laboratórne účely, batérií, nabíjačiek batérií,
transformátorov, počítačového hardvéru na monitorovanie,
kontrolu alebo obsluhu motorového náradia alebo obrábacích
strojov, telemetrických systémov, elektrických a meracích zariadení a prístrojov, stojanov, rádií, hudobných prehrávačov,
adaptérov, elektrických káblov a drôtov, predlžovacích šnúr,
svetiel a lámp, blikavých svetiel, hasiacich prístrojov a zariadení, zariadení na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka, elektrických zváracích zariadení, častí, súčiastok a príslušenstva na všetky už uvedené tovary v triedach 6, 7, 8, 9, a 11.

obrazová
červená, bordová, biela
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
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234124
13.2.2013
29.3.2022
29.3.2032
534-2012
29.3.2012
5.11.2012
3.4.2013
6, 7, 8, 9, 11, 35, 36, 37, 42
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály;
prenosné kovové stavby; kovové materiály pre železničné koľaje; neelektrické káble a vodiče z obyčajného kovu; železiarsky tovar, malé kovové súčiastky ako železiarsky tovar; kovové rúry a rúrky; sejfy; tovary z bežného kovu nezahrnuté v iných
triedach; rudy; kovové upínadlá; klince; kovové príchytky; kovové skrutky; svorníky; kovové matice; kovové nity.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov do
pozemných vozidiel); spojovacie a prevodové súčiastky strojov (s výnimkou súčiastok do pozemných vozidiel); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; liahne na
vajcia; uhľové frézy (ako časti strojov); uhľové brúsky (stroje
alebo nástroje); elektrické strojové náradie, hobľovačky, elektrické kotúčové píly (stroje alebo ako časti strojov), uhlové
píly, reťazové píly, pásové píly, elektrické lupienkové píly
(stroje alebo ako časti strojov), vykružovacie píly (ako časti
strojov), elektrické rezačky (stroje alebo nástroje), vyrezávacie
stroje, drážkovacie rezacie stroje, frézy (ako časti strojov) a elektrické orezávače (stroje alebo nástroje), elektrické ručné vŕtačky a elektrické vŕtačky (stroje), kvapalinové miešačky, vŕtacie
kladivá, rotačné kladivá, rotačné kovacie stroje, hrotovačky,
nárazové a búracie kladivá, drviče, elektrické zhrňovače (stroje), škrabacie stroje, elektrické nárazové kľúče (stroje alebo nástroje), skrutkovače (elektrické nástroje), frézovačky (stroje),
strižné stroje, elektrické brúsiče (stroje alebo nástroje), elektrické diskové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické kotúčové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické minibrúsky
(stroje alebo nástroje), elektrické kameňové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické stolné brúsky (stroje alebo nástroje),
elektrické ostriace brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické
brúsky na nože (stroje alebo nástroje), elektrické kotúčové
brúsky a leštičky (stroje alebo nástroje), elektrické diskové
pieskovače a leštiče (stroje), stroje na vyhladzovanie betónu,
leštičky; fukáre a vysávače; elektrické pásové pieskovače (stroje), elektrické orbitálne pieskovače (stroje), elektrické pieskovače s dvojakým chodom a obrábacie pieskovače (stroje); elektrické okružné, dvojité a leštiace brúsky (stroje alebo nástroje),
elektrické dúchadlá (stroje), elektrické orezávače na živé ploty
(stroje alebo nástroje); drevoobrábacie stroje; spojovacie stroje
(drevoobrábacie stroje), hobľovacie spojovacie stroje (drevoobrábacie stroje), stolové píly (drevoobrábacie stroje), pásové
píly (drevoobrábacie stroje), reťazové dlabačky (drevoobrábacie stroje), podporné valcovacie stroje (drevoobrábacie stroje),
bezšnúrové elektrické náradie a nástroje; vŕtačky (bezšnúrové
elektrické náradie a nástroje), vŕtacie súpravy (bezšnúrové
elektrické náradie a nástroje), skrutkovače (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), cirkulárky (bezšnúrové elektrické
náradie a nástroje), lupienkové píly (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), vykružovacie píly (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), rezače skla (bezšnúrové elektrické náradie
a nástroje), brúsiče (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje),
orezávače na živé ploty (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), pneumatické nástroje; pneumatické spínacie pištole,
pneumatické zbíjačky, vzduchové kompresory; prenosné generátory elektrickej energie na benzínový pohon; krovinorezy (náradie na iný než ručný pohon); kosačky na trávniky; predajné
automaty; zariadenia na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka; zariadenia na elektrické zváranie; súčiastky a príslušenstvá na všetky už uvedené tovary zahrnuté v triede 7.
8 - Ručné nástroje a náradie; skrutkovače; ručné vŕtačky s výnimkou elektrických; ručné pílky, lupienkové pílky; dláta;
kľúče (ručné nástroje); zakladacie kľúče; rúrkové kľúče (ručné
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nástroje); kľúče na matice (ručné nástroje); kliešte; štiepacie
kliešte; kladivá (ručné nástroje); hoblíky; nožnice; brúsne kamene; rašple; nožiarsky tovar; britvy.
9 - Vedecké, námorné, fotografické, filmové, optické, vážiace,
meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné a učebné zariadenia a prístroje; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice; počítacie stroje, zariadenia na spracovanie dát
a počítače; hasiace prístroje; nahraté médiá, počítačový hardvér
a firmvér; počítačový softvér; softvér stiahnuteľný z internetu;
elektronické publikácie (stiahnuteľné z telekomunikačnej siete); kompaktné disky; digitálne zaznamenaná hudba; telekomunikačné prístroje; počítačové herné zariadenia, používané
spolu s externou obrazovkou alebo monitorom; podložky pod
myš; príslušenstvo mobilných telefónov; kontaktné šošovky,
okuliare a slnečné okuliare; odevy na ochranu pred nehodami,
poranením, ožiarením alebo ohňom; nábytok na laboratórne
účely; elektrické batérie a elektrické akumulátory; nabíjačky
akumulátorov; transformátory (elektrotechnika); počítačový softvér a hardvér na monitorovanie, kontrolu alebo obsluhu motorového náradia a obrábacích strojov; telemetrické systémy
a softvér na motorové náradie a obrábacie stroje; ochranná obuv;
ochranné rukavice; ochranné kombinézy; ochranné zástery; zariadenia na osobnú ochranu; ochranné masky; ochranné tvárové štíty; bezpečnostné okuliare; ochranné pokrývky hlavy;
elektrické meracie aparáty a nástroje, elektrické a optické vodiace a odstraňovacie meracie prístroje na použitie s motorovým náradím; trojnožky (na fotoaparáty); rádiá; hudobné prehrávače; uhlomery (pre stolárov), mierky, meračské pásma;
uhlomery; vodováhy, digitálne vodováhy; adaptéry; elektrické
káble a drôty; predlžovací kábel; svietidlá a lampy (zaradené
do triedy 9); blikavé svetlá; hasiace prístroje a nástroje; súčiastky a príslušenstvo na všetky už uvedené tovary v triede 9.
11 - Baterky (svietidlá); vreckové svietidlá; pracovné svetlá;
súčasti, doplnky a príslušenstvo na všetky už uvedené tovary
v triede 11.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru;
reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení
a prevádzkovaní obchodnej činnosti; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 6, 7, 8, 9, 11,
a to aj prostredníctvom internetu; zabezpečovanie propagačných, marketingových, reklamných a informačných služieb
pre podniky a jednotlivcov prostredníctvom počítačových sietí
vrátane internetu; obchodné sprostredkovanie tovarov uvedených v triedach 6, 7, 8, 9 a 11 a obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 36, 37 a 42.
36 - Lízing strojov, nástrojov, obrábacích strojov, ich častí
a súčiastok.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby; inštalácia, údržba a opravy počítačov; čistiace služby; oprava, renovácia, čistenie, údržba a inštalácia strojov, náradia, motorového náradia,
obrábacích strojov, ich častí a súčiastok, poľnohospodárskych,
záhradníckych a lesníckych strojov, zariadení, nástrojov a náradia, ich časti a súčiastok; prenájom strojov, nástrojov, obrábacích strojov, ich častí a súčiastok; služby v oblasti opravy,
renovácie a čistenia nástrojov a náradia; služby v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby a inštalácie náhradných dielov
pre stroje a motorové náradie; poradenské a informačné služby
v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby a inštalácie; poradenské a informačné služby v oblasti stavebníctva a tesárstva;
služby v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby, inštalácie,
resp. stavieb priemyselných závodov a strojov, stavebných zariadení, infraštruktúry, systémov pre prostredie a prepravných
systémov; oprava, renovácia, čistenie, údržba a inštalácia odevov na ochranu pred poranením, úrazom, ožiarením alebo oh-
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ňom, nábytku na laboratórne účely, batérií, nabíjačiek batérií,
transformátorov, počítačového hardvéru na monitorovanie,
kontrolu alebo obsluhu motorového náradia alebo obrábacích
strojov, telemetrických systémov, elektrických a meracích zariadení a prístrojov, stojanov, rádií, hudobných prehrávačov,
adaptérov, elektrických káblov a drôtov, predlžovacích šnúr,
svetiel a lámp, blikavých svetiel, hasiacich prístrojov a zariadení, zariadení na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka, elektrických zváracích zariadení, častí, súčiastok a príslušenstva na všetky už uvedené tovary v triedach 6, 7, 8, 9, a 11.
42 - Kalibrácia, strojov, náradia, motorového náradia, obrábacích strojov, ich častí a súčiastok, poľnohospodárskych, záhradníckych a lesníckych strojov, zariadení, nástrojov a náradia, ich častí a súčiastok; služby v oblasti kalibrácie nástrojov
a náradia; služby v oblasti kalibrácie náhradných dielov pre
stroje a motorové náradie; poradenské a informačné služby v
oblasti kalibrácie; služby v oblasti kalibrácie priemyselných
závodov a strojov, stavebných zariadení, infraštruktúry, systémov pre prostredie a prepravných systémov; kalibrácia odevov na ochranu pred poranením, úrazom, ožiarením alebo ohňom, nábytku na laboratórne účely, batérií, nabíjačiek batérií,
transformátorov, počítačového hardvéru na monitorovanie,
kontrolu alebo obsluhu motorového náradia alebo obrábacích
strojov, telemetrických systémov, elektrických a meracích zariadení a prístrojov, stojanov, rádií, hudobných prehrávačov,
adaptérov, elektrických káblov a drôtov, predlžovacích šnúr,
svetiel a lámp, blikavých svetiel, hasiacich prístrojov a zariadení, zariadení na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka, elektrických zváracích zariadení, častí, súčiastok a príslušenstva na všetky už uvedené tovary v triedach 6, 7, 8, 9, a 11.

obrazová
červená, biela
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
234125
13.2.2013
29.3.2022
29.3.2032
535-2012
29.3.2012
5.11.2012
3.4.2013
6, 7, 8, 9, 11, 35, 36, 37, 42
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály;
prenosné kovové stavby; kovové materiály pre železničné koľaje; neelektrické káble a vodiče z obyčajného kovu; železiarsky tovar, malé kovové súčiastky ako železiarsky tovar; kovové rúry a rúrky; sejfy; tovary z bežného kovu nezahrnuté v iných
triedach; rudy; kovové upínadlá; klince; kovové príchytky; kovové skrutky; svorníky; kovové matice; kovové nity.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov do
pozemných vozidiel); spojovacie a prevodové súčiastky strojov (s výnimkou súčiastok do pozemných vozidiel); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; liahne na
vajcia; uhľové frézy (ako časti strojov); uhľové brúsky (stroje
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alebo nástroje); elektrické strojové náradie, hobľovačky, elektrické kotúčové píly (stroje alebo ako časti strojov), uhlové píly,
reťazové píly, pásové píly, elektrické lupienkové píly (stroje
alebo ako časti strojov), vykružovacie píly (ako časti strojov),
elektrické rezačky (stroje alebo nástroje), vyrezávacie stroje,
drážkovacie rezacie stroje, frézy (ako časti strojov) a elektrické orezávače (stroje alebo nástroje), elektrické ručné vŕtačky
a elektrické vŕtačky (stroje), kvapalinové miešačky, vŕtacie
kladivá, rotačné kladivá, rotačné kovacie stroje, hrotovačky,
nárazové a búracie kladivá, drviče, elektrické zhrňovače (stroje), škrabacie stroje, elektrické nárazové kľúče (stroje alebo
nástroje), skrutkovače (elektrické nástroje), frézovačky (stroje), strižné stroje, elektrické brúsiče (stroje alebo nástroje),
elektrické diskové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické kotúčové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické minibrúsky
(stroje alebo nástroje), elektrické kameňové brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické stolné brúsky (stroje alebo nástroje),
elektrické ostriace brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické
brúsky na nože (stroje alebo nástroje), elektrické kotúčové brúsky
a leštičky (stroje alebo nástroje), elektrické diskové pieskovače
a leštiče (stroje), stroje na vyhladzovanie betónu, leštičky; fukáre a vysávače; elektrické pásové pieskovače (stroje), elektrické orbitálne pieskovače (stroje), elektrické pieskovače s dvojakým chodom a obrábacie pieskovače (stroje); elektrické okružné, dvojité a leštiace brúsky (stroje alebo nástroje), elektrické dúchadlá (stroje), elektrické orezávače na živé ploty
(stroje alebo nástroje); drevoobrábacie stroje; spojovacie stroje
(drevoobrábacie stroje), hobľovacie spojovacie stroje (drevoobrábacie stroje), stolové píly (drevoobrábacie stroje), pásové
píly (drevoobrábacie stroje), reťazové dlabačky (drevoobrábacie stroje), podporné valcovacie stroje (drevoobrábacie stroje),
bezšnúrové elektrické náradie a nástroje; vŕtačky (bezšnúrové
elektrické náradie a nástroje), vŕtacie súpravy (bezšnúrové
elektrické náradie a nástroje), skrutkovače (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), cirkulárky (bezšnúrové elektrické
náradie a nástroje), lupienkové píly (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), vykružovacie píly (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), rezače skla (bezšnúrové elektrické náradie
a nástroje), brúsiče (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje),
orezávače na živé ploty (bezšnúrové elektrické náradie a nástroje), pneumatické nástroje; pneumatické spínacie pištole,
pneumatické zbíjačky, vzduchové kompresory; prenosné generátory elektrickej energie na benzínový pohon; krovinorezy
(náradie na iný než ručný pohon); kosačky na trávniky; predajné
automaty; zariadenia na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka; zariadenia na elektrické zváranie; súčiastky a príslušenstvá na všetky už uvedené tovary zahrnuté v triede 7.
8 - Ručné nástroje a náradie; skrutkovače; ručné vŕtačky s výnimkou elektrických; ručné pílky, lupienkové pílky; dláta;
kľúče (ručné nástroje); zakladacie kľúče; rúrkové kľúče (ručné
nástroje); kľúče na matice (ručné nástroje); kliešte; štiepacie
kliešte; kladivá (ručné nástroje); hoblíky; nožnice; brúsne kamene; rašple; nožiarsky tovar; britvy.
9 - Vedecké, námorné, fotografické, filmové, optické, vážiace,
meracie, signalizačné, kontrolné, záchranné a učebné zariadenia a prístroje; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice; počítacie stroje, zariadenia na spracovanie dát
a počítače; hasiace prístroje; nahraté médiá, počítačový hardvér a firmvér; počítačový softvér; softvér stiahnuteľný z internetu; elektronické publikácie (stiahnuteľné z telekomunikačnej
siete); kompaktné disky; digitálne zaznamenaná hudba; telekomunikačné prístroje; počítačové herné zariadenia, používané spolu s externou obrazovkou alebo monitorom; podložky
pod myš; príslušenstvo mobilných telefónov; kontaktné šošovky, okuliare a slnečné okuliare; odevy na ochranu pred nehodami, poranením, ožiarením alebo ohňom; nábytok na laboratórne účely; elektrické batérie a elektrické akumulátory;
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nabíjačky akumulátorov; transformátory (elektrotechnika); počítačový softvér a hardvér na monitorovanie, kontrolu alebo obsluhu motorového náradia a obrábacích strojov; telemetrické
systémy a softvér na motorové náradie a obrábacie stroje;
ochranná obuv; ochranné rukavice; ochranné kombinézy; ochranné zástery; zariadenia na osobnú ochranu; ochranné masky;
ochranné tvárové štíty; bezpečnostné okuliare; ochranné pokrývky hlavy; elektrické meracie aparáty a nástroje, elektrické
a optické vodiace a odstraňovacie meracie prístroje na použitie
s motorovým náradím; trojnožky (na fotoaparáty); rádiá; hudobné prehrávače; uhlomery (pre stolárov), mierky, meračské
pásma; uhlomery; vodováhy, digitálne vodováhy; adaptéry;
elektrické káble a drôty; predlžovací kábel; svietidlá a lampy
(zaradené do triedy 9); blikavé svetlá; hasiace prístroje a nástroje; súčiastky a príslušenstvo na všetky už uvedené tovary
v triede 9.
11 - Baterky (svietidlá); vreckové svietidlá; pracovné svetlá;
súčasti, doplnky a príslušenstvo na všetky už uvedené tovary
v triede 11.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru;
reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti;
prenájom reklamných materiálov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení
a prevádzkovaní obchodnej činnosti; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 6, 7, 8, 9, 11,
a to aj prostredníctvom internetu; zabezpečovanie propagačných, marketingových, reklamných a informačných služieb
pre podniky a jednotlivcov prostredníctvom počítačových sietí
vrátane internetu; obchodné sprostredkovanie tovarov uvedených v triedach 6, 7, 8, 9 a 11 a obchodné sprostredkovanie
služieb uvedených v triedach 35, 36, 37 a 42.
36 - Lízing strojov, nástrojov, obrábacích strojov, ich častí
a súčiastok.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby; inštalácia, údržba a opravy počítačov; čistiace služby; oprava, renovácia, čistenie, údržba a inštalácia strojov, náradia, motorového náradia,
obrábacích strojov, ich častí a súčiastok, poľnohospodárskych,
záhradníckych a lesníckych strojov, zariadení, nástrojov a náradia, ich časti a súčiastok; prenájom strojov, nástrojov, obrábacích strojov, ich častí a súčiastok; služby v oblasti opravy,
renovácie a čistenia nástrojov a náradia; služby v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby a inštalácie náhradných dielov
pre stroje a motorové náradie; poradenské a informačné služby
v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby a inštalácie; poradenské a informačné služby v oblasti stavebníctva a tesárstva;
služby v oblasti opravy, renovácie, čistenia, údržby, inštalácie,
resp. stavieb priemyselných závodov a strojov, stavebných zariadení, infraštruktúry, systémov pre prostredie a prepravných
systémov; oprava, renovácia, čistenie, údržba a inštalácia odevov na ochranu pred poranením, úrazom, ožiarením alebo ohňom, nábytku na laboratórne účely, batérií, nabíjačiek batérií,
transformátorov, počítačového hardvéru na monitorovanie,
kontrolu alebo obsluhu motorového náradia alebo obrábacích
strojov, telemetrických systémov, elektrických a meracích zariadení a prístrojov, stojanov, rádií, hudobných prehrávačov,
adaptérov, elektrických káblov a drôtov, predlžovacích šnúr,
svetiel a lámp, blikavých svetiel, hasiacich prístrojov a zariadení, zariadení na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka, elektrických zváracích zariadení, častí, súčiastok a príslušenstva na všetky už uvedené tovary v triedach 6, 7, 8, 9, a 11.
42 - Kalibrácia, strojov, náradia, motorového náradia, obrábacích strojov, ich častí a súčiastok, poľnohospodárskych, záhradníckych a lesníckych strojov, zariadení, nástrojov a náradia, ich častí a súčiastok; služby v oblasti kalibrácie nástrojov
a náradia; služby v oblasti kalibrácie náhradných dielov pre
stroje a motorové náradie; poradenské a informačné služby
v oblasti kalibrácie; služby v oblasti kalibrácie priemyselných
závodov a strojov, stavebných zariadení, infraštruktúry, systémov pre prostredie a prepravných systémov; kalibrácia odevov na ochranu pred poranením, úrazom, ožiarením alebo oh-

(540)
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ňom, nábytku na laboratórne účely, batérií, nabíjačiek batérií,
transformátorov, počítačového hardvéru na monitorovanie,
kontrolu alebo obsluhu motorového náradia alebo obrábacích
strojov, telemetrických systémov, elektrických a meracích zariadení a prístrojov, stojanov, rádií, hudobných prehrávačov,
adaptérov, elektrických káblov a drôtov, predlžovacích šnúr,
svetiel a lámp, blikavých svetiel, hasiacich prístrojov a zariadení, zariadení na rezanie a zváranie pomocou elektrického oblúka, elektrických zváracích zariadení, častí, súčiastok a príslušenstva na všetky už uvedené tovary v triedach 6, 7, 8, 9, a 11.

(550) obrazová
(732) Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

(540)

234185
13.2.2013
27.1.2022
27.1.2032
114-2012
27.1.2012
5.11.2012
3.4.2013
9, 35, 41, 42
9 - Nahrané, nenahrané nosiče informácií všetkých druhov,
ako disky, diskety, CD, DVD alebo iné nahrané, nenahrané nosiče zvuku alebo obrazu, počítačový softvér, elektronické publikácie či informácie (stiahnuté z počítačovej a telekomunikačnej siete).
35 - Inzertné služby.
41 - Kultúrne aktivity, súťaže, prehliadky a pod.
42 - Poskytovanie informácií v oblasti architektúry pomocou
počítačových a obdobných sietí, napríklad internetom.

(550) obrazová
(732) Moravčík Štefan, Ing. arch., Selčianska 118, 976 11 Selce, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

235360
14.8.2013
9.8.2022
9.8.2032
1237-2012
9.8.2012
3.5.2013
2.10.2013
7, 8, 37, 44
7 - Poľnohospodárske alebo záhradnícke náradie okrem náradia na ručný pohon.
8 - Poľnohospodárske alebo záhradnícke náradie na ručný pohon, horolezecké čakany.
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(540)

37 - Murárstvo, tesárstvo, obkladačské práce, zemné práce, rekonštrukčné práce, vykonávanie dopravných stavieb, inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových stavieb vrátane
kompletačnej činnosti, občianskych stavieb vrátane kompletačnej činnosti, inštalácia, oprava a údržba zdvíhacích zariadení, inštalácia, oprava a údržba elektronických zariadení, opravy motorových vozidiel a opravy karosérií.
44 - Záhradníctvo; aranžovanie kvetov; rastlinné škôlky; záhradkárske služby; realizácia ozelenenia exteriérov a interiérov (ako záhradnícke služby); vypracovávanie projektov sadovníckych úprav (ako služby záhradných architektov); aklimatizácia rôznych druhov rastlín, najmä drevín.

(550) obrazová
(591) modrá, žltá, biela
(732) RÝCHLA PARTA, s.r.o., Uhorská Ves 35, 032 03 Uhorská
Ves, SK;
(740) Janči Peter, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
10 (511)
(511)

(540)

237137
15.4.2014
25.3.2022
25.3.2032
331-2013
25.3.2002
8.1.2014
3.6.2014
1, 5, 20, 31
1 - Chemikálie pre priemysel, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; poľnohospodárske hnojivá; mulčovacia slama
(hnojenie na povrchu); rozdrvená kôra používaná ako hnojivo; rašelina (hnojivo); posypová soľ a granuláty (zahrnuté v triede 1).
5 - Prípravky na ničenie hmyzu; prípravky odpudzujúce psy
a mačky; fungicídy, herbicídy.
20 - Výrobky z rohov a rohových odrezkov, dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek
týchto materiálov a z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; nábytok; zrkadlá; rámy na obrazy.
31 - Semená určené na zatrávňovanie trávnikov; kôra na obkladanie pazderím (kôra na použitie pri mulčovaní).

(550) obrazová
(591) zelená
(732) gpi green partners international GmbH & Co. KG, Rockwoolstr. 14, 45966 Gladbeck, DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v.o.s., Bratislava, SK;
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Prevody a prechody práv na ochranné známky
(111) 167299
(210) 55964
(732) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court Central Park,
Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022

(111) 168641
(210) 57781
(732) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple Court Central
Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022

(111) 167299
(210) 55964
(732) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple Court Central
Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022

(111) 170540
(210) 60930
(732) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court Central Park,
Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022

(111) 168552
(210) 57780
(732) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court Central Park,
Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022

(111) 170540
(210) 60930
(732) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple Court Central
Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022

(111) 168552
(210) 57780
(732) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple Court Central
Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022

(111) 196521
(210) 1353-2000
(732) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court Central Park,
Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022

(111) 168590
(210) 57782
(732) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court Central Park,
Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022
(111) 168590
(210) 57782
(732) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple Court Central
Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022
(111) 168641
(210) 57781
(732) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court Central Park,
Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022

(111) 196521
(210) 1353-2000
(732) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple Court Central
Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022
(111)
(210)
(732)
(770)
(580)

199261
69-2002
Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
10.2.2022

(111) 203940
(210) 1573-2002
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14,
D-33617 Bielefeld, DE;
(770) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;
(580) 10.2.2022
(111) 204711
(210) 1919-2002
(732) Nouryon Chemicals AG, Industriestrasse 17a, 6203 Sempach Station, CH;
(770) Nouryon Functional Chemicals LLC, 131 S. Dearborn St.,
Suite 1000, Chicago, Illinois, US;
(580) 9.2.2022
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(111) 209085
(210) 3710-2003
(732) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court Central Park,
Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022

(111) 234818
(210) 5827-2012
(732) Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava,
SK;
(770) Poštová poisťovňa, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, SK;
(580) 11.2.2022

(111) 209085
(210) 3710-2003
(732) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple Court Central
Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022

(111) 235949
(210) 120-2013
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(770) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(580) 10.2.2022

(111) 223639
(210) 1184-2008
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(770) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(580) 10.2.2022
(111) 223642
(210) 1183-2008
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(770) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(580) 10.2.2022
(111) 223904
(210) 1185-2008
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(770) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(580) 10.2.2022
(111) 229326
(210) 1308-2010
(732) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court Central Park,
Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022
(111) 229326
(210) 1308-2010
(732) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple Court Central
Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022
(111) 229612
(210) 1031-2010
(732) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne
námestie 1, 814 99 Bratislava, SK;
(770) Hrubá Henrieta, PhDr., Maďarská 62, 851 10 Bratislava,
SK;
(580) 10.2.2022

(111) 237437
(210) 2137-2013
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(770) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(580) 10.2.2022
(111) 240726
(210) 2265-2014
(732) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court Central Park,
Reeda Crescent, WD24 4QQ Watford, GB;
(580) 11.2.2022
(111) 240726
(210) 2265-2014
(732) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple Court Central
Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022
(111) 246329
(210) 386-2017
(732) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court Central Park,
Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022
(111) 246329
(210) 386-2017
(732) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple Court Central
Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022
(111) 246330
(210) 387-2017
(732) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court Central Park,
Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022
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(111) 246330
(210) 387-2017
(732) Hilton Worldwide Manage Limited, Maple Court Central
Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(770) Hilton International IP Holding Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, GB;
(580) 11.2.2022
(111) 246909
(210) 1207-2017
(732) STAROPRAMEN-SLOVAKIA s.r.o., Tomášikova 30, 821 01
Bratislava, SK;
(770) Porter Slovakia, s.r.o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo, SK;
(580) 11.2.2022
(111) 246910
(210) 1211-2017
(732) STAROPRAMEN-SLOVAKIA s.r.o., Tomášikova 30, 821 01
Bratislava, SK;
(770) Porter Slovakia, s.r.o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo, SK;
(580) 11.2.2022
(111) 246911
(210) 1213-2017
(732) STAROPRAMEN-SLOVAKIA s.r.o., Tomášikova 30, 821 01
Bratislava, SK;
(770) Porter Slovakia, s.r.o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo, SK;
(580) 11.2.2022
(111) 247942
(210) 1800-2017
(732) GYNIMUN, s.r.o., Perlitová 1799/10, Krč, 140 00 Praha,
CZ;
(770) Onapharm, s.r.o., Perlitová 1799/10, Krč, 140 00 Praha,
CZ;
(580) 9.2.2022
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(111) 249131
(210) 1017-2018
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(770) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(580) 10.2.2022
(111) 249132
(210) 1021-2018
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(770) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(580) 10.2.2022
(111) 252640
(210) 2815-2019
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(770) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(580) 10.2.2022
(111) 252641
(210) 2823-2019
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(770) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(580) 10.2.2022
(111) 255351
(210) 2669-2020
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(770) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(580) 10.2.2022
(111) 255352
(210) 2674-2020
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(770) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(580) 10.2.2022
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 173888
(210) 67389
(732) E. I. du Pont de Nemours & Company, 974 Centre Road,
Wilmington, Delaware 19805, US;
(580) 10.2.2022

(111) 233182
(210) 468-2012
(732) Ing. Peter Kudláč - APIMED, Nová 645/47, 919 65 Dolná
Krupá, SK;
(580) 9.2.2022

(111) 201168
(210) 1952-2002
(732) Steelmont Construction, a. s., Staničná 788/11, 908 51 Holíč, SK;
(580) 11.2.2022

(111) 233941
(210) 1211-2012
(732) QUERCUS, s.r.o., Fiľakovská cesta 290, 984 01 Lučenec,
SK;
(580) 11.2.2022

(111) 201169
(210) 1953-2002
(732) Steelmont Construction, a. s., Staničná 788/11, 908 51 Holíč, SK;
(580) 11.2.2022

(111)
(210)
(732)
(580)

234120
530-2012
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
10.2.2022

(111)
(210)
(732)
(580)

234121
531-2012
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
10.2.2022

(111)
(210)
(732)
(580)

234122
532-2012
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
10.2.2022

(111)
(210)
(732)
(580)

234123
533-2012
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
10.2.2022

(111)
(210)
(732)
(580)

234124
534-2012
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
10.2.2022

(111)
(210)
(732)
(580)

234125
535-2012
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
10.2.2022

(111)
(210)
(732)
(580)

240764
287-2015
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
10.2.2022

(111) 204711
(210) 1919-2002
(732) Celanese Switzerland AG, Industriestrasse 17a, 6203 Sempach Station, CH;
(580) 9.2.2022
(111) 213961
(210) 5428-2005
(732) Pierre Baguette s. r. o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, SK;
(580) 9.2.2022
(111) 213962
(210) 5429-2005
(732) Pierre Baguette s. r. o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, SK;
(580) 9.2.2022
(111) 213963
(210) 5430-2005
(732) Pierre Baguette s. r. o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, SK;
(580) 9.2.2022
(111)
(210)
(732)
(580)

216698
2250-2005
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
10.2.2022

(111) 225239
(210) 862-2008
(732) Pierre Baguette s. r. o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, SK;
(580) 9.2.2022

(111) 240765
(210) 288-2015
(732) Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica,
SK;
(580) 10.2.2022
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(111)
(210)
(732)
(580)

240766
289-2015
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
10.2.2022

(111)
(210)
(732)
(580)

240767
290-2015
Makita s.r.o., Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica, SK;
10.2.2022

(111) 244471
(210) 1719-2016
(732) Pierre Baguette s. r. o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, SK;
(580) 11.2.2022

5/2022 – SK dátum vydania: 9.3.2022

(111) 244586
(210) 1718-2016
(732) Pierre Baguette s. r. o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, SK;
(580) 11.2.2022
(111) 246694
(210) 1684-2017
(732) Pierre Baguette s. r. o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, SK;
(580) 11.2.2022
(111) 253006
(210) 664-2020
(732) Pierre Baguette s. r. o., Veľkouľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, SK;
(580) 9.2.2022

Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky
(111) 199261
(210) 69-2002
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(791) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2021
(580) 10.2.2022

(111) 235949
(210) 120-2013
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(791) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2021
(580) 10.2.2022

(111) 223639
(210) 1184-2008
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(791) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2021
(580) 10.2.2022

(111) 237437
(210) 2137-2013
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(791) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2021
(580) 10.2.2022

(111) 223642
(210) 1183-2008
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(791) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2021
(580) 10.2.2022

(111) 249131
(210) 1017-2018
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(791) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2021
(580) 10.2.2022

(111) 223904
(210) 1185-2008
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(791) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2021
(580) 10.2.2022

(111) 249132
(210) 1021-2018
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(791) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2021
(580) 10.2.2022
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(111) 252640
(210) 2815-2019
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(791) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2021
(580) 10.2.2022

(111) 255351
(210) 2669-2020
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(791) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2021
(580) 10.2.2022

(111) 252641
(210) 2823-2019
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(791) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2021
(580) 10.2.2022

(111) 255352
(210) 2674-2020
(732) Herba Drug Trade s. r. o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany,
SK;
(791) Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany, SK;
(793) Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 20.12.2021
(580) 10.2.2022

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

172032
173300
174511
174641
175972
178439
178440
200650

04.07.2021
02.07.2021
03.07.2021
03.07.2021
04.07.2021
02.07.2021
02.07.2021
04.07.2021

200653
200654
200739
201055
201056
201065
201066
201472

06.07.2021
06.07.2021
02.07.2021
03.07.2021
03.07.2021
06.07.2021
06.07.2021
02.07.2021

201625
202440
202708
231400
231543
231723
231724
231727

02.07.2021
06.07.2021
04.07.2021
04.07.2021
04.07.2021
04.07.2021
04.07.2021
06.07.2021

231818
232094
232744
232745
232746
234305

06.07.2021
06.07.2021
04.07.2021
04.07.2021
04.07.2021
04.07.2021

ČASŤ
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OZNAM
Úrad priemyselného vlastníctva SR si dovoľuje informovať o pripravovanej zmene v úprave vestníka, ktorá súvisí s jeho generovaním
v novom informačnom systéme. Zmena sa plánuje od vestníka 6/2022 (dátum vydania 23. 3. 2022).
Harmonogram vydávania vestníka na rok 2022 sa nemení.

