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#headerMargin_8

Dvojpísmenkové kódové označenie krajín a medzinárodných organizácií
(Štandard WIPO ST.3)

8_header#

AD Andorra
AE Spojené arabské emiráty
AF Afganistan
AG Antigua a Barbuda
AI Anguilla
AL Albánsko
AM Arménsko
AN Holandské Antily
AO Angola
AP Africká regionálna organizácia 

duševného vlastníctva (ARIPO)
AQ Antarktída
AR Argentína
AS Americká Samoa
AT Rakúsko
AU Austrália
AW Aruba
AZ Azerbajdžan

BA Bosna a Hercegovina
BB Barbados
BD Bangladéš
BE Belgicko
BF Burkina
BG Bulharsko
BH Bahrajn
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermudy
BN Brunej
BO Bolívia
BQ Bonaire, Svätý Eustach a Saba
BR Brazília
BS Bahamy
BT Bhután
BV Bouvetov ostrov
BW Botswana
BX Úrad Beneluxu pre duševné 

vlastníctvo (BOIP)1

BY Bielorusko
BZ Belize

CA Kanada
CC Kokosové ostrovy
CD Kongo (býv. Zair)
CF Stredoafrická republika
CG Kongo
CH Švajčiarsko
CI Pobrežie Slonoviny
CK Cookove ostrovy
CL Čile
CM Kamerun
CN Čína
CO Kolumbia
CR Kostarika
CS Československo
CU Kuba
CV Kapverdy

CW Curacao
CX Vianočný ostrov
CY Cyprus
CZ Česká republika

DD Nemecká demokratická republika
DE Nemecko
DJ Džibutsko
DK Dánsko
DM Dominika
DO Dominikánska republika
DT Nemecká spolková republika
DZ Alžírsko

EA Eurázijská patentová organizácia 
(EAPO)

EC Ekvádor
EE Estónsko
EG Egypt
EH Západná Sahara
EM Úrad Európskej Únie pre duševné 

vlastníctvo (EUIPO)2

EP Európsky patentový úrad (EPO)
ER Eritrea
ES Španielsko
ET Etiópia
EU Európska únia

FI Fínsko
FJ Fidži
FK Falklandy
FM Mikronézia
FO Faerské ostrovy
FR Francúzsko

GA Gabon
GB Spojené kráľovstvo
GC Patentový úrad Rady pre 

spoluprácu arabských štátov 
Perzského zálivu (GCC)

GD Grenada
GE Gruzínsko
GF Francúzska Guyana
GG Guernsey
GH Ghana
GI Gibraltár
GL Grónsko
GM Gambia
GN Guinea
GP Guadeloupe
GQ Rovníková Guinea
GR Grécko
GS Južná Georgia a Južné 

Sandwichove ostrovy
GT Guatemala
GU Guam
GW Guinea-Bissau

GY Guyana

HK Hongkong
HM Heardov ostrov
HN Honduras
HR Chorvátsko
HT Haiti
HU Maďarsko

IB Medzinárodný úrad Svetovej 
organizácie duševného 
vlastníctva (WIPO)

ID Indonézia
IE Írsko
IL Izrael
IM Man
IN India
IO Britské indickooceánske územie
IQ Irak
IR Irán
IS Island
IT Taliansko

JE Jersey
JM Jamajka
JO Jordánsko
JP Japonsko

KE Keňa
KG Kirgizsko
KH Kambodža
KI Kiribati
KM Komory
KN Svätý Krištof a Nevis
KP Kórejská ľudovodemokratická 

republika (KĽDR)
KR Kórejská republika
KW Kuvajt
KY Kajmanie ostrovy
KZ Kazachstan

LA Laos
LB Libanon
LC Svätá Lucia
LI Lichtenštajnsko
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litva
LU Luxembursko
LV Lotyšsko
LY Líbya

MA Maroko
MC Monako
MD Moldavsko
ME Čierna Hora
MG Madagaskar
MH Marshallove ostrovy



MK Macedónsko
ML Mali
MM Mjanmarsko
MN Mongolsko
MO Macao
MP Severné Mariány
MQ Martinik
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurícius
MV Maldivy
MW Malawi
MX Mexiko
MY Malajzia
MZ Mozambik

NA Namíbia
NC Nová Kaledónia
NE Niger
NF Norfolk
NG Nigéria
NI Nikaragua
NL Holandsko
NO Nórsko
NP Nepál
NR Nauru
NU Niue
NZ Nový Zéland

OA Africká organizácia duševného 
vlastníctva (OAPI)

OM Omán

PA Panama
PE Peru
PF Francúzska Polynézia
PG Papua-Nová Guinea
PH Filipíny
PK Pakistan
PL Poľsko
PM Saint Pierre a Miquelon
PN Pitcairnove ostrovy
PR Portoriko
PT Portugalsko

PW Palau
PY Paraguaj

QA Katar
QZ Úrad Spoločenstva pre odrody 

rastlín (CPVO)

RE Réunion
RO Rumunsko
RS Srbsko
RU Ruská federácia
RW Rwanda

SA Saudská Arábia
SB Šalamúnove ostrovy
SC Seychely
SD Sudán
SE Švédsko
SG Singapur
SH Svätá Helena
SI Slovinsko
SJ Svalbard a Jan Mayen
SK Slovenská republika
SL Sierra Leone
SM San Maríno
SN Senegal
SO Somálsko
SR Surinam
SS Južný Sudán
ST Svätý Tomáš a Princov ostrov
SU Sovietsky zväz
SV Salvádor
SX Svätý Martin
SY Sýria
SZ Svazijsko

TC Turks a Caicos
TD Čad
TF Francúzske južné územia
TG Togo
TH Thajsko
TJ Tadžikistan
TK Tokelau
TL Východný Timor

TM Turkménsko
TN Tunisko
TO Tonga
TR Turecko
TT Trinidad a Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan
TZ Tanzánia

UA Ukrajina
UG Uganda
UM Menšie odľahlé ostrovy USA
US Spojené štáty, USA
UY Uruguaj
UZ Uzbekistan

VA Vatikán
VC Svätý Vincent a Grenadíny
VE Venezuela
VG Britské Panenské ostrovy
VI Americké Panenské ostrovy
VN Vietnam
VU Vanuatu

WF Wallis a Futuna
WO Svetová organizácia duševného 

vlastníctva (WIPO)
WS Samoa

XN Nordický patentový inštitút (NPI)
XU Medzinárodná únia pre ochranu 

nových odrôd rastlín (UPOV)
XV Vyšehradský patentový inštitút 

(VPI)
XX Neznáme štáty, iné subjekty 

alebo organizácie

YE Jemen
YT Mayotte
YU Juhoslávia/Srbsko a Čierna Hora

ZA Južná Afrika
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

Poznámky:
1 Zahŕňa Belgicko, Holandsko a Luxembursko, v niektorých výstupoch úradu sa môže vyskytovať názov Benelux, napr. v súvislosti s uvádzaním údajov alebo 

informácií o ochranných známkach alebo dizajnoch určených pre krajiny Beneluxu (medzinárodné zápisy podľa
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 sys
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#header_826

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

826_header#

A3 Zverejnené patentové prihlášky podľa zákona 
č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových 
ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (patentový zákon) v znení 
neskorších predpisov

B6 Udelené 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

B7 Zmenené znenia 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

#headerMargin_840

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

840_header#

(11) Číslo dokumentu
(13) Druh dokumentu
(21) Číslo prihlášky
(22) Dátum podania prihlášky
(30) Údaje o priorite
(40) Dátum zverejnenia prihlášky
(45) Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu
(51) Medzinárodné patentové triedenie
(54) Názov
(57) Anotácia
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej 

prihlášky

(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade 
odbočenia

(71) Meno (názov) prihlasovateľa(-ov)
(72) Meno pôvodcu (-ov)
(73) Meno (názov) majiteľa(-ov)
(74) Meno (názov) zástupcu(-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa 

PCT
(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky
(97) Číslo zverejnenia európskej patentovej prihlášky 

alebo vydania európskeho patentového spisu

#headerMargin_922

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

922_header#

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 Ukončenia 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 patentu (na základe 

rozhodnutia súdu)
RL9A Prepis prihlasovateľa patentu (na základe 

rozhodnutia súdu)
RL9A Súdne spory o právo na patentové prihlášky

RL9A Ukončenie súdnych sporov o právo na patentové 
prihlášky

Udelené patenty
DC4A Zmenené znenia patentových spisov
FG4A Udelené patenty
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 (ukončenie 

zálohov)
PD4A Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy)
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
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RL4A Ukončenie súdnych sporov o právo na patenty SB4A Patenty zapísané do registra po odtajnení

#headerMargin_1082

Opravy a zmeny
1082_header#

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

Opravy v udelených ochranných dokumentoch
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov)
TB4A Opravy mien
TC4A Zmeny mien
TD4A Opravy adries
TE4A Zmeny adries
TF4A Opravy dátumov
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne



8 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (patenty) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

#header_1155

BA9A Zverejnené patentové prihlášky
1155_header#

(21) (51) (21) (51)

114-2020 G01D 11/24 50055-2020 B23D 21/14
115-2020 A01K 5/00 73-2021 B21D 22/02
116-2020 A61L 2/16 93-2021 C08J 3/20

(51) A01K 5/00 (2022.01)
A01K 5/02 (2022.01)
A01K 67/033 (2022.01)

(21) 115-2020
(22) 22.10.2020
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 

SK;
(72) Milde Ján, Ing. PhD., Trnava, SK;

Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing. CSc., Voderady, SK;
Žovinec Juraj, Bc., Rajecká Lesná, SK;

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

pozostáva z nosnej konštrukcie (1) spojenej s chovnou 
nádobou (2) zaistenou v jej spodnej časti pevnou 
klapkou (5) a vodiacimi tyčami (6), zo zbernice 
(3) umiestnenej v spodnej časti nosnej konštrukcie 
(1) a z vačkového mechanizmu (4), ktorý spája 
hornú časť nosnej konštrukcie (1) so spodnou časťou 
chovnej nádoby (2); zariadenie obsahuje turbínu (8) 
umiestnenú v spodnej časti nosnej konštrukcie (1), 
pričom k spodnej časti zbernice (3) je pripevnená 
vývodná hadica (9), ktorej výstup (10) je umiestnený 
do priestoru; zariadenie ďalej obsahuje mikroprocesor 
(11) umiestnený v spodnej časti nosnej konštrukcie (1).

 

 

(51) A61L 2/16 (2022.01)
A61L 2/10 (2022.01)
A61L 2/24 (2022.01)
A61L 9/14 (2022.01)
E04B 1/343 (2022.01)
E04H 15/44 (2022.01)
E04H 1/12 (2022.01)
A61L 2/00 (2022.01)

(21) 116-2020
(22) 27.10.2020
(71) Jánošík Róbert, Ing., Levoča, SK;

(72) Jánošík Róbert, Ing., Levoča, SK;
(74) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
(54) Dezinfekčná mobilná jednotka
(57) Opísaná je dezinfekčná mobilná jednotka 

pozostávajúca z nosnej konštrukcie (1), tvorenej 
najmenej jednou dvojicou rámov (11) tvaru 
obráteného písmena „U“, plášťa (2) a vstupného 
a výstupného otvoru uzatvoreného priechodnou 
zástenou (3). Vo vnútornom priestore je osadený 
aktivátor (6) dekontaminácie UV-C žiarením a/alebo 
aktivátor (7) dekontaminácie chémiou, snímač (5) 
teploty, snímač (8) tlaku a snímač (9) pohybu.

 

 

(51) B21D 22/02 (2022.01)
B21D 37/16 (2022.01)
C22C 38/32 (2022.01)
C22C 38/38 (2022.01)

(21) 73-2021
(22) 26.12.2019
(30) KR-2019-0050165, 30.4.2019, KR;
(71) Hyundai Steel Company, Incheon, KR;
(72) Kong Je Youl, Dong-gu Incheon, KR;

Kim Ji Young, Dong-gu Incheon, KR;
Park Young Chul, Dong-gu Incheon, KR;
Kim Hye Jin, Dong-gu Incheon, KR;
Yoo Byung Gil, Dong-gu Incheon, KR;
Yook Wan, Dong-gu Incheon, KR;
Yoon Seung Chae, Dong-gu Incheon, KR;
Yim Gi Hak, Dong-gu Incheon, KR;
Jang Jeong Hwan, Dong-gu Incheon, KR;

(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(86) PCT/KR2019/018501
(87) WO2020/222394
(54) Za tepla lisovaná súčasť a spôsob jej výroby
(57) Za tepla lisovaná súčasť podľa uskutočnenia 

predloženého vynálezu obsahuje ako základnú vrstvu 
oceľ obsahujúcu: 0,28 až 0,38 % hmotn. uhlíka (C); 
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0,1 až 0,4 % hmotn. kremíka (Si); 1,2 až 2,0 % hmotn. 
mangánu (Mn); od viac ako 0 do 0,020 % hmotn. 
fosforu (P); od viac ako 0 do 0,003 % hmotn. síry (S); 
0,1 až 0,5 % hmotn. chrómu (Cr); 0,0015 až 0,0040 % 
hmotn. bóru (B); 0,025 až 0,05 % hmotn. titánu (Ti) 
a zvyšok je železo (Fe) a nevyhnutné nečistoty, kde 
mikroštruktúra základnej vrstvy je celkom martenzit.

 

 

(51) B23D 21/14 (2022.01)
B23D 47/00 (2022.01)

(21) 50055-2020
(22) 19.10.2020
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;

VUJE, a.s., Trnava, SK;
(72) Vargovčík Ladislav, Ing., PhD., Košice, SK;

Varga Jozef, Ing., PhD., Košice, SK;
Vrabeľ Marek, Ing., PhD., Prešov - Nižná Šebastová, SK;
Štubňa Marián, Ing., CSc., Trnava, SK;
Kravárik Kamil, Ing., PhD., Šúrovce, SK;
Ondra František, Ing., PhD., Šenkvice, SK;

(54) Zariadenie na fragmentáciu veľkorozmerných nádob 
valcového tvaru

(57) Zariadenie na fragmentáciu veľkorozmerných nádob 
valcového tvaru obsahuje kruhové vedenie (1) 
obopínajúce plášť nádoby (2) po celom jeho obvode, 
prichytené v samostatnom ráme (3), ktorý je schopný 
pohybovať sa pozdĺž nádoby (2) nezávisle od nej. Na 
kruhovom vedení (1) sa pohybuje jeden alebo viac 
rezných modulov (4) s reznými kotúčmi (5) (fréza alebo 
píla) zabezpečujúcich požadované pohyby rezného 
kotúča (napr. pozdĺžny posuv, prísun) i pohyb modulu 
po kruhovom vedení (1).

 

 

(51) C08J 3/20 (2022.01)
C08J 3/21 (2022.01)
C08K 3/04 (2022.01)

C08K 3/36 (2022.01)
B29B 7/74 (2022.01)

(21) 93-2021
(22) 31.12.2021
(30) 62/857,779, 5.6.2019, US;
(71) BEYOND LOTUS LLC c/o Corporation Service Company, 

Wilmington, Delaware, US;
(72) Kutsovsky Yakov E., Arlington, Massachusetts, US;

Green Martin, Billerica, US;
Zhang Ping, Billerica, Massachusetts, US;
Doshi Daval, Billerica, Massachusetts, US;
Li Jiaxi, Billerica, Massachusetts, US;
Morris Michael, Billerica, Massachusetts, US;
Hult Brian N., Billerica, Massachusetts, US;
Dickinson Ralph E., Billerica, Massachusetts, US;
Yurovskaya Irina S., Westford, Massachusetts, US;
Rumpf Frederick H., Billerica, Massachusetts, US;
Choudhary Satyan, Billerica, Massachusetts, US;
Ali Hassan M., Billerica, Massachusetts, US;
Nikova Ani T., Billerica, Massachusetts, US;
Xiong Jincheng, Billerica, Massachusetts, US;

(74) JUDr. Eva Bušová, advokátka, Bratislava, SK;
(86) PCT/US2020/036168
(87) WO2020/247663
(54) Spôsob prípravy kompozitu obsahujúceho elastomér 

a plnivo
(57) Opisuje sa spôsoby prípravy kompozitov aspoň 

z jedného pevného elastoméru a aspoň jedného 
mokrého plniva, ako aj výrobky vrátane kompozitov, 
vulkanizátov a výrobkov z nich zhotovených. Mokré 
plnivo môže mať obsah kvapaliny aspoň 15 %. Výsledný 
kompozit obsahuje plnivo dispergované v elastoméri 
pri plnení aspoň 20 phr pri strate výťažnosti plniva nie 
väčšej než 10 %, pričom kompozit má obsah kvapaliny 
nie väčší než 10 % hmotn., vztiahnuté na celkovú 
hmotnosť uvedeného kompozitu.

 

(51) G01D 11/24 (2022.01)
G01D 11/30 (2022.01)
G01D 21/02 (2022.01)

(21) 114-2020
(22) 21.10.2020
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;
(72) Hruboš Marián, Ing. PhD., Vrútky, SK;

Pirník Rastislav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Nemec Dušan, Ing., Žilina, SK;
Gregor Michal, Ing. PhD., Rosina, SK;
Bujňák Marek, Ing., Brezovica, SK;

(54) Zariadenie na meranie kritických parametrov 
prostredia

(57) Zariadenie na meranie kritických parametrov 
prostredia je tvorené samotnou meracou jednotkou 
(1) guľového tvaru, komunikačným kanálom (3) 
pozostávajúcim z vysielacieho a prijímacieho 
zariadenia, riadiacou jednotkou (8), zaznamenávacím 
zariadením (9) a zobrazovacou jednotkou (2). Meracia 
jednotka (1) obsahuje jednotlivé snímače kritických 
parametrov prostredia, pričom obal meracej jednotky 
(1) tvorí dutá guľa rozrezaná na dve rovnaké pologule, 
ktoré obsahujú upevnené snímače (4) CO, snímače (5) 
CO2, snímače (6) teploty a snímač (7) napätia baterky 
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s nabíjacím modulom, ktoré sú prostredníctvom 
multiplexora prepojené s riadiacou jednotkou (8), ku 
ktorej je pripojené zaznamenávacie zariadenie (9) na 
uloženie nameraných dát, pričom riadiaca jednotka 
(8) je prostredníctvom bezdrôtového komunikačného 
kanála (3) pripojená na zobrazovaciu jednotku (2) na 
zobrazenie nameraných parametrov v reálnom čase.

 

 

(51) (21) (51) (21)

A01K 5/00 115-2020 B23D 21/14 50055-2020
A61L 2/16 116-2020 C08J 3/20 93-2021
B21D 22/02 73-2021 G01D 11/24 114-2020

#headerMargin_1505

FD9A Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku
1505_header#

(21)

50043-2020

#headerMargin_1517

MK4A Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti
1517_header#

(11) Dátum zániku (11) Dátum zániku

286133 01.03.2022 287729 09.04.2022
286816 07.03.2022 287858 04.04.2022
287460 01.03.2022 288465 05.04.2022
287686 05.04.2022
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#header_1549

MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov
1549_header#

(11) Dátum zániku

285467 04.08.2021
288867 17.08.2021
288869 17.08.2021

#headerMargin_1569

QA4A Ponuky licencií na patenty
1569_header#

(11) 288313
(21) 104-2012
(54) Spôsob lyofilizácie antokyánov z extraktov drobných 

plodov liečivých rastlín
(73) MediPharm a.s., Lipany, SK;

Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, SK;
Dátum zápisu do registra: 12.4.2022

 

(11) 288947
(21) 50050-2018
(54) Systém korekčnej analýzy pre algoritmus riadenia 

spaľovacieho procesu motora
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;

Dátum zápisu do registra: 31.3.2022

 

#headerMargin_1614

TC4A Zmeny mien
1614_header#

(11) 288857
(21) 50071-2018
(73) Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná 

výskumná inštitúcia, Bratislava, SK;
Ústav polymérov SAV, v. v. i., Bratislava, SK;
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, SK;
Dátum zápisu do registra: 28.3.2022

 



ČASŤ

EURÓPSKE PATENTY
S URČENÍM PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU
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#header_1636

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

1636_header#

T1 Preklad patentových nárokov európskej patentovej 
prihlášky

T2 Opravený preklad patentových nárokov európskej 
patentovej prihlášky

T3 Preklad európskeho patentového spisu
T4 Opravený preklad európskeho patentového spisu
T5 Preklad zmeneného znenia európskeho 

patentového spisu

#headerMargin_1658

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

1658_header#

(11) Číslo dokumentu
(21) Číslo prihlášky
(30) Údaje o priorite
(40) Dátum zverejnenia prihlášky
(45) Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu 

(prekladu, opraveného prekladu EPS alebo 
zmeneného znenia EPS)

(46) Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu 
(prekladu a opraveného prekladu patentových 
nárokov EPP)

(51) Medzinárodné patentové triedenie
(54) Názov

(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej 
prihlášky

(71) Meno (názov) prihlasovateľa(-ov)
(72) Meno pôvodcu (-ov)
(73) Meno (názov) majiteľa(-ov)
(74) Meno (názov) zástupcu(-ov)
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa 

PCT
(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky
(97) Číslo zverejnenia európskej patentovej prihlášky 

alebo vydania európskeho patentového spisu

#headerMargin_1728

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

1728_header#

Európske patentové prihlášky
BA9A Sprístupnené 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 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na európske 

patentové prihlášky
GD9A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na 

európske patentové prihlášky
PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 

prihlášky (ukončenie zálohov)
PD9A Zmeny dispozičných práv na európske patentové 

prihlášky (zálohy)
QA9A Späťvzatia ponúk licencií na európske patentové 

prihlášky (v konaní)
QA9A Ponuky licencií na európske patentové prihlášky 

(v konaní)
RD9A Exekúcie na európske patentové prihlášky
RF9A Ukončenie exekúcií na európske patentové 

prihlášky
RL9A Prepis prihlasovateľa európskeho patentu (na 

základe rozhodnutia súdu)
RL9A Súdne spory o právo na európske patentové 

prihlášky
RL9Q Ukončenie súdnych sporov o právo na európske 

patentové prihlášky

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

pred EPÚ
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 Ukončenie súdnych sporov o právo na európske 

patenty
RL4A Súdne spory o právo na európske patenty
SB4A Európske patenty zapísané do registra po odtajnení
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SC4A Sprístupnené preklady zmenených znení 
európskych patentových spisov

SC4A Sprístupnené opravené preklady európskych 
patentových spisov

SC4A Sprístupnené preklady európskych patentových 
spisov

#headerMargin_1888

Opravy a zmeny
1888_header#

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

Opravy v európskych patentoch
TA4A Doplnenie pôvodcu (-ov)
TB4A Opravy mien
TC4A Zmeny mien
TD4A Opravy adries
TE4A Zmeny adries
TF4A Opravy dátumov
TG4A Opravy zatriedenia podľa MPT
TH4A Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
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#header_1961

SC4A Sprístupnené preklady európskych patentových spisov
1961_header#

(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51)

E 39039 B60R 25/24 E 39057 H02K 1/27 E 39075 C12M 1/107 E 39093 B01J 20/04
E 39040 A61C 17/22 E 39058 B01D 46/00 E 39076 A24F 40/46 E 39094 H01M 50/538
E 39041 B01F 23/20 E 39059 H04N 19/109 E 39077 C07D 471/04 E 39095 B61L 23/04
E 39042 C12N 1/16 E 39060 H04N 19/52 E 39078 C07D 487/04 E 39096 B23K 26/26
E 39043 B66D 1/30 E 39061 C07C 235/20 E 39079 A24F 40/00 E 39097 A61K 8/42
E 39044 C07D 207/08 E 39062 H01B 13/00 E 39080 H01R 4/18 E 39098 H05B 47/175
E 39045 A61K 9/14 E 39063 H01M 8/18 E 39081 B01D 46/02 E 39099 A61K 31/00
E 39046 H04N 19/11 E 39064 B05B 14/43 E 39082 B01F 23/20 E 39100 A63G 9/00
E 39047 A61K 31/519 E 39065 B01F 27/00 E 39083 C07K 14/54 E 39101 B01D 53/14
E 39048 C07D 487/04 E 39066 H04L 9/40 E 39084 F16D 65/12 E 39102 C08K 3/34
E 39049 A61K 38/00 E 39067 F04B 39/00 E 39085 C08J 11/16 E 39103 C23C 2/00
E 39050 E01C 11/22 E 39068 B61L 15/00 E 39086 C07D 409/14 E 39104 A61K 39/00
E 39051 C07D 487/04 E 39069 C09D 5/00 E 39087 C12N 15/113 E 39105 C12N 15/11
E 39052 D04H 3/115 E 39070 F04B 17/04 E 39088 C22C 38/00 E 39106 A61P 9/10
E 39053 F04B 43/073 E 39071 C10G 47/06 E 39089 B62D 25/02 E 39107 A61K 9/28
E 39054 H04W 48/18 E 39072 A61K 38/48 E 39090 H04N 19/124 E 39108 C12N 15/09
E 39055 C07D 473/06 E 39073 B23K 26/06 E 39091 B32B 17/10 E 39109 B27B 1/00
E 39056 F25B 39/02 E 39074 E04C 2/292 E 39092 A61K 31/52 E 39110 C12P 19/14

(51) A24F 40/00 (2021.01)
A24B 15/167 (2021.01)

(11) E 39079
(96) 13756925.7, 23.8.2013
(97) 2890256, 8.7.2015
(30) 201215273, 28.8.2012, GB;
(73) Kind Consumer Limited, London, GB;
(72) HEARN, Alex, London, Greater London, GB;

LOWE, Stuart Bhimsen, Oxford, Oxfordshire, GB;
GUPTA, Ritika, London, Greater London, GB;
MOYSES, Chris, Oxford, Oxfordshire, GB;

(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK;
(86) PCT/GB2013/052231
(87) WO 2014/033437
(54) Nikotínová kompozícia

 

(51) A24F 40/46 (2021.01)
A24F 40/57 (2021.01)
A24F 40/50 (2021.01)

(11) E 39076
(96) 18729993.8, 14.6.2018
(97) 3648624, 13.5.2020
(30) 17180258, 7.7.2017, EP;
(73) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH;
(72) BILAT, Stephane, 2015 Areuse, CH;
(74) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica, 

SK;
(86) PCT/EP2018/065794
(87) WO 2019/007657
(54) Systém generujúci aerosól so štyrmi kontaktmi

 

(51) A61C 17/22 (2021.01)
A61C 17/34 (2021.01)
A46B 5/00 (2021.01)

(11) E 39040
(96) 16770709.0, 13.9.2016
(97) 3352703, 1.8.2018
(30) 13742015, 22.9.2015, CH;

13742015, 22.9.2015, CH;
(73) Curaden AG, 6010 Kriens, CH;
(72) BREITSCHMID, Ueli, 6045 Meggen, CH;

ZAVALLONI, Marco, 5610 Wohlen, CH;
(74) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP2016/071581
(87) WO 2017/050612
(54) Hlava kefky

 

(51) A61K 8/42 (2021.01)
A61K 8/64 (2021.01)
A61Q 15/00 (2021.01)
A61K 8/99 (2021.01)
A41B 11/00 (2021.01)

(11) E 39097
(96) 18740140.1, 3.7.2018
(97) 3654932, 27.5.2020
(30) 102017116407, 20.7.2017, DE;
(73) Leibbrand, Thomas, 74074 Heilbronn, DE;
(72) Leibbrand, Thomas, 74074 Heilbronn, DE;
(74) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

(86) PCT/EP2018/067991
(87) WO 2019/015955
(54) Tyrotricín na použitie na liečbu alebo profylaxu 

telesného pachu a prípravky na tento účel

 

(51) A61K 9/14 (2021.01)
C08L 5/08 (2021.01)
A61K 47/36 (2021.01)
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C07H 21/00 (2021.01)
C12N 15/87 (2021.01)
A61K 48/00 (2021.01)
C12N 15/88 (2021.01)
C08B 37/08 (2021.01)
A61K 9/51 (2021.01)

(11) E 39045
(96) 14846953.9, 25.9.2014
(97) 3049473, 3.8.2016
(30) 201361882500 P, 25.9.2013, US;

201361882500 P, 25.9.2013, US;
(73) Engene, Inc., Montreal, Quebec H4S 1Z9, CA;
(72) GAO, Jun, Coquitlam, British Columbia V3J 2Y7, CA;

HSU, Eric, Vancouver, British Columbia V5Z 3W7, CA;
CHEUNG, Anthony, Vancouver, British Columbia V6B 
0A5, CA;

(74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK;
(86) PCT/CA2014/050921
(87) WO 2015/042711
(54) Dvojnásobne derivatizované chitosanové 

nanočastice a spôsoby ich výroby a použitia na 
génový transfer in vivo

 

(51) A61K 9/28 (2021.01)
A61K 31/7076 (2021.01)

(11) E 39107
(96) 14812619.6, 6.11.2014
(97) 3071191, 28.9.2016
(30) MI20131906, 18.11.2013, IT;

201461989645 P, 7.5.2014, US;
(73) Gnosis S.p.A., 20121 Milano, IT;
(72) GIOVANNONE, Daniele, 03100 Frosinone (FR), IT;

MIRAGLIA, Niccolò, 20832 Desio (MB), IT;
BERNA, Marco, 20832 Desio (MB), IT;

(74) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava-
Petržalka, SK;

(86) PCT/IB2014/065852
(87) WO 2015/071806
(54) Tuhé orálne kompozície s pomalým uvoľňovaním

 

(51) A61K 31/00 (2021.01)
A61K 31/7056 (2021.01)
A61K 31/706 (2021.01)
A61K 31/683 (2021.01)
A61K 31/6615 (2021.01)
A61K 31/665 (2021.01)
A61K 31/53 (2021.01)
A61K 31/675 (2021.01)
A61K 31/685 (2021.01)
C07H 1/00 (2021.01)
C07H 1/02 (2021.01)
C07H 11/00 (2021.01)
C07H 15/18 (2021.01)
C07D 487/04 (2021.01)
C07D 519/00 (2021.01)
A61P 31/00 (2021.01)
A61P 31/14 (2021.01)
A61P 31/12 (2021.01)
A61P 43/00 (2021.01)

(11) E 39099
(96) 15801008.2, 29.10.2015
(97) 3212175, 6.9.2017
(30) 201462072331 P, 29.10.2014, US;

201562105619 P, 20.1.2015, US;
(73) Gilead Sciences, Inc., Foster City, CA, US;
(72) AXT, Steven, Donald, Foster City, CA, US;

BADALOV, Pavel, Robertovich, Foster City, CA, US;
BRAK, Katrien, Foster City, CA, US;
CAMPAGNA, Silvio, Foster City, CA, US;
CHTCHEMELININE, Andrei, Foster City, CA, US;
DOERFFLER, Edward, Foster City, CA, US;
FRICK, Morin, Mae, Foster City, CA, US;
GAO, Detian, Foster City, CA, US;
HEUMANN, Lars, V., Foster City, CA, US;
HOANG, Brittanie, Foster City, CA, US;
LEW, Willard, Foster City, CA, US;
MILBURN, Robert, Ronald, Foster City, CA, US;
NEVILLE, Sean, Timothy, Foster City, CA, US;
ROSS, Bruce, Foster City, CA, US;
RUEDEN, Erick, Foster City, CA, US;
SCOTT, Robert William, Foster City, CA, US;
SIEGEL, Dustin, Foster City, CA, US;
STEVENS, Andrew, C., Foster City, CA, US;
TADEUS, Clarissa, Foster City, CA, US;
VIEIRA, Tiago, Foster City, CA, US;
WALTMAN, Andrew W., Foster City, CA, US;
WANG, Xianghong, Foster City, CA, US;
WHITCOMB, Mark Charles, Foster City, CA, US;
WOLFE, Lydia, Foster City, CA, US;
YU, Chia-Yun, Foster City, CA, US;

(74) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
(86) PCT/US2015/057932
(87) WO 2016/069825
(54) Spôsoby prípravy ribozidov

 

(51) A61K 31/519 (2021.01)
A61P 3/00 (2021.01)

(11) E 39047
(96) 16178739.5, 17.11.2004
(97) 3138566, 8.3.2017
(30) 520767 P, 17.11.2003, US;
(62) 04819152.2
(73) BioMarin Pharmaceutical Inc., Novato, CA 94949, US;
(72) OPPENHEIMER, Daniel I, Castro Valley, CA 94546, US;

KAKKIS, Emil D, Novato, CA 94949, US;
PRICE, Fredric D, Bedford, NY 10506, US;
DORENBAUM, Alejandro, Mill Valley, CA 94941, US;

(74) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
(54) Spôsoby a kompozície na liečbu metabolických 

porúch

 

(51) A61K 31/52 (2021.01)
A61P 35/00 (2021.01)
C07D 473/32 (2021.01)
G01N 23/083 (2021.01)
G01N 23/20 (2021.01)

(11) E 39092
(96) 17776743.1, 31.3.2017
(97) 3436019, 6.2.2019
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(30) 201662317468 P, 1.4.2016, US;
(73) Signal Pharmaceuticals, LLC, San Diego, CA, US;
(72) CHEN, Zheng, Westfield, NJ, US;

FERNANDEZ, Paul, F., Roseland, NJ, US;
GAEBELE, Tracy, L., Green Brook, NJ, US;
HUANG, Lianfeng, Basking Ridge, NJ, US;
JACKSON, Matthew, J., Watchung, NJ, US;
KREILEIN, Matthew, M., Hillsborough, NJ, US;
LU, Xiaoling, Whippany, NJ, US;
WU, Wenju, Warren, NJ, US;
XU, Jean, Warren, NJ, US;

(74) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava, SK;
(86) PCT/US2017/025289
(87) WO 2017/173218
(54) (1s,4s)-4-(2-(((3S,4R)-3-fluórtetrahydro-2H-

-pyrán-4-yl)amino)-8-((2,4,6-
-trichlórfenyl)amino)-9H-purín-9-yl)-1-
-metylcyklohexán-1-karboxamid a spôsoby ich 
využitia

 

(51) A61K 38/00 (2021.01)
C07K 14/72 (2021.01)
A61K 38/08 (2021.01)
A61K 38/04 (2021.01)

(11) E 39049
(96) 19158126.3, 28.12.2012
(97) 3539551, 18.9.2019
(30) 201161581391 P, 29.12.2011, US;
(62) 12863862.4
(73) Rhythm Pharmaceuticals, Inc., Boston, MA 02116, US;
(72) TARTAGLIA, Louis, A., Newton, MA 02459, US;

HENDERSON, Bart, Belmont, MA 02478, US;
(74) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
(54) Spôsob liečenia porúch spojených s receptorom 

melanokortínu-4 u heterozygótnych nosičov

 

(51) A61K 38/48 (2021.01)
A61K 47/02 (2021.01)
A61K 47/26 (2021.01)
A61K 31/405 (2021.01)
A61K 31/506 (2021.01)
A61K 47/18 (2021.01)
A61K 8/19 (2021.01)
A61K 8/39 (2021.01)
A61K 8/49 (2021.01)
A61K 8/66 (2021.01)
A61K 9/00 (2021.01)
A61P 5/00 (2021.01)
A61P 13/00 (2021.01)
A61P 19/02 (2021.01)
A61P 25/00 (2021.01)
A61P 27/02 (2021.01)
A61P 29/00 (2021.01)
A61Q 19/08 (2021.01)

(11) E 39072
(96) 20152386.7, 26.5.2017
(97) 3679946, 15.7.2020
(30) PCT/EP2016/062085, 27.5.2016, WO;
(62) 17728095.5

(73) Ipsen Biopharm Limited, Wrexham LL13 9UF, GB;
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Dátum zápisu do registra: 8.4.2022

 

(11) 169
(21) 50005-2013
(73) The Regents of the University of California, Oakland, 

CA, US;
Držiteľ licencie:
Astellas Pharma Inc., Tokyo, JP;
Typ licencie: výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 11.1.2022
Dátum zápisu do registra: 8.4.2022

 



ČASŤ

ÚŽITKOVÉ VZORY



45 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (úžitkové vzory) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

#header_9603

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

9603_header#

U1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov podľa 
zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení 
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(Štandard WIPO ST. 17)

9703_header#

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 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na prihlášky 

úžitkových vzorov
GD2K Licenčné zmluvy na prihlášky úžitkových vzorov
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitkových 

vzorov (ukončenie zálohov)
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitkových 

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

rozhodnutia súdu)
RL2K Prepis majiteľa 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
DC2K Zmenené znenia úžitkových vzorov
FG2K Zapísané úžitkové vzory
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 prihlášky úžitkových 

vzorov (ukončenie zálohov)
PD2K Zmeny dispozičných práv na prihlášky úžitkových 

vzorov (zálohy)
QB2K Licenčné zmluvy
QC2K Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
RD2K Exekúcie na úžitkové vzory
RF2K Ukončenie exekúcií na úžitkové vzory
RL2K Prepis prihlasovateľa úžitkového vzoru (na základe 

rozhodnutia súdu)
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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#header_9843

Opravy a zmeny
9843_header#

Opravy v prihláškach úžitkových vzorov
HA2K Doplnenie pôvodcu (-ov)
HB2K Opravy mien
HC2K Zmeny mien
HD2K Opravy adries
HE2K Zmeny adries
HF2K Opravy dátumov
HG2K Opravy zatriedenia podľa MPT
HH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne

Opravy v úžitkových vzoroch
TA2K Doplnenie pôvodcu (-ov)
TB2K Opravy mien
TC2K Zmeny mien
TD2K Opravy adries
TE2K Zmeny adries
TF2K Opravy dátumov
TG2K Opravy zatriedenia podľa MPT
TH2K Opravy chýb alebo zmeny všeobecne



47 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (úžitkové vzory) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

#header_9916

BA2K Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov
9916_header#

(21) (51) (21) (51)

134-2021 G06K 19/18 193-2021 B64C 25/54
150-2021 G06K 7/00 50092-2021 B23Q 17/00
186-2021 F16D 65/18 50098-2021 E02D 1/02
187-2021 F16D 65/09 50101-2021 C07H 1/08
190-2021 B25J 9/00 17-2022 A63B 21/00

(51) A63B 21/00 (2022.01)
A63B 23/12 (2022.01)
A63B 21/07 (2022.01)

(21) 17-2022
(22) 22.2.2022
(30) u 2021 00932, 26.2.2021, UA;
(71) Golovko Oleksij Anatolijovič, Lugansk, UA;
(72) Golovko Oleksij Anatolijovič, Lugansk, UA;
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(54) Tréningové zariadenie
(57) Opísané je tréningové zariadenie, ktoré je tvorené 

viacúchopovou ohýbanou oblúkovou tyčou (1), ktorá 
je tvorená dvomi bočnými tyčovými časťami (1b), 
ktoré sú pripevnené na stredovú tyčovú časť (1a), 
ktorá je tvorená štyrmi vzájomne pripevnenými 
šikmými úchopovými prvkami (1.3), na ktorú sú 
z vrchnej časti pripevnené dva stredové vertikálne 
prvky (2) so stredovými priečnymi závesnými otvormi 
(3) a násadami (6) a bočné tyčové časti (1b) 
sú tvorené navzájom spojenými horizontálnymi 
úchopovými prvkami (1.1) s koncovým priečnym 
závesným otvorom (4) na pripevňovacie lanko (7), 
vertikálnymi úchopovými prvkami (1.2) s priečnymi 
drážkami (5) a šikmými úchopovými prvkami (1.3) 
s koncovým priečnym závesným otvorom (4) na 
pripevňovacie lanko (7).

 

 

(51) B23Q 17/00 (2022.01)
G01K 7/00 (2022.01)

(21) 50092-2021
(22) 8.12.2021

(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 
SK;

(72) Chlebo Ondrej, Ing. PhD., Bratislava, SK;
Žiaran Stanislav, prof. Ing. CSc., Rovinka, SK;
Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing. PhD., Bratislava, SK;

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(54) Diagnostický senzor vretenníka
(57) Diagnostický senzor vretenníka pozostáva z silentbloku 

(1), ku ktorému je pripevnený vretenník a pomocou 
fixačnej skrutky (4) akcelerometer (2) a termočlánok 
(3). Vodič (5) z akcelerometra (2) a vodič (6) 
z termočlánku (3) sú popri fixačnej skrutke (4) 
vedené cez servisný otvor spriadacej jednotky (7) do 
spriadacej jednotky. Namerané dáta akcelerometrom 
(2) a termočlánkom (3) sú následne spracované 
počítačom. Výhoda technického riešenia spočíva 
v jednoduchej integrácii diagnostického senzora do 
spriadacích jednotiek, pričom nie je potrebný žiaden 
konštrukčný zásah. Nepretržitá technická diagnostika 
vretenníka počas prevádzky a zaznamenávanie 
trendových charakteristík umožňuje určiť prevádzkový 
stav vretenníka, čo je nasmerované k prediktívnej 
údržbe a pri jej správnej aplikácii dochádza k redukcii 
nákladov o viac ako 60 %.

 

 

(51) B25J 9/00 (2022.01)
B25J 19/02 (2022.01)
B25J 13/08 (2022.01)
B25J 15/04 (2022.01)

(21) 190-2021
(22) 17.12.2021
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(71) VÚEZ, a.s., Levice, SK;
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 
SK;

(72) Kovaríková Zuzana, Ing., Nová Baňa, SK;
Duchoň František, prof. Ing. PhD., Hlohovec, SK;
Chovanec Ľuboš, Ing. PhD., Bratislava SK;
Kohút Miroslav, Ing., Prievidza, SK;
Dobiš Michal, Ing., Šoporňa, SK;
Nagy František, Ing., Želiezovce, SK;
Labát Dušan, Ing., Levice, SK;
Porubský Martin, Ing. PhD., Vráble, SK;

(54) Systém robotického polohovania zváraných súčastí 
pomocou silovo-momentového snímača

(57) Systém robotického polohovania zváraných súčastí 
pomocou silovo-momentového snímača je určený 
na robotické polohovanie zváraných súčastí 
s požadovanou pôsobiacou silou medzi zváranými 
súčasťami. Systém obsahuje riadiaci systém (8) 
robotického manipulátora polohovaného dielca, 
ktorý je elektricky prepojený s prevodníkom (7) 
a s robotickým manipulátorom (1) polohovaného 
dielca, na konci ktorého je upevnený s prevodníkom 
(7) prepojený silovo-momentový snímač (2), za 
ktorým je nainštalované chápadlo (3) robotického 
manipulátora polohovaného dielca, a tiež obsahuje 
riadiaci systém (9) robotického manipulátora držaného 
dielca elektricky spojený s robotickým manipulátorom 
(5) držaného dielca s inštalovaným chápadlom (4) 
robotického manipulátora držaného dielca, a tiež 
obsahuje monitor (12) pripojený k centrálnemu 
riadiacemu počítaču (11), ktorý je dátovo prepojený 
s riadiacim systémom (8) robotického manipulátora 
polohovaného dielca a s riadiacim systémom (9) 
robotického manipulátora držaného dielca, ako aj 
s riadiacim systémom (10) zváracieho robota elektricky 
prepojeným so zváracím robotom (6).

 

 

(51) B64C 25/54 (2022.01)
B63B 35/50 (2022.01)

(21) 193-2021
(22) 21.12.2021
(71) KREOFFICE s. r. o., Liptovský Mikuláš, SK;
(72) Jurkovič Roman, Mgr., Liptovský Mikuláš, SK;
(74) Dorociak Samuel, Mgr., Liptovský Mikuláš, SK;

(54) Plavák na dron
(57) Plavák (2) na dron (1) slúži ako prostriedok na 

zamedzenie efektu klesania vo vodnom prostredí. 
Technické riešenie má za úlohu zvyšovať hodnotu 
hydrostatického vztlaku pôsobiaceho na dron (1) 
po páde do vodného prostredia. Systém záchrany 
pozostáva z plaváka (2) a pásu s prevlečením na suchý 
zips (3), ktorým sa plavák (2) pevne prichytí po obvode 
tela dronu (1). Po správnom a presnom umiestnení 
navrhovaného technického riešenia na dron (1) je 
plavák (2), v prípade havárie vo forme pádu do vody, 
schopný efektívne nadnášať dron (1) nad hladinou. 
Tento efekt získa pre pilota čas na lokalizovanie dronu 
(1) a jeho transport z vodného prostredia do bezpečia.

 

 

(51) C07H 1/08 (2022.01)
C07H 15/14 (2022.01)

(21) 50101-2021
(22) 27.12.2021
(71) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 

SK;
(72) Šimkovič Martin, Doc., Most pri Bratislave, SK;

Polozsányi Zoltán, Ing., Kravany nad Dunajom, SK;
Galádová Helena, Ing., Zvolen, SK;
Breier Albert, Prof., Stupava, SK;

(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob získavania glukorafanínu z vesnovky 

obyčajnej
(57) Spôsob získavania glukorafanínu z vesnovky obyčajnej 

zahŕňa zomletie alebo rozdrvenie rastlinného 
materiálu, extrakciu metanolom, odstránenie 
rastlinných pigmentov z extraktu aktívnym uhlím, 
nanesenie extraktu na dextránovú ionexovú koló-
nu a premytie kolóny zmesou kyselina mravčia/
izopropanol/voda a vodou. Takto získané glukozinoláty 
sa vytesnia vo forme draselných solí s K2SO4, 
pričom eluát sa zachytáva do 96 % obj. etanolu. 
Z eluátu sa K2SO4 oddelí centrifugáciou alebo 
filtráciou a eluát sa zakoncentruje na vákuovej 
rotačnej odparke a zlyofilizuje za vzniku zmesi 
glukozinolátov. Glukorafanín s čistotou 96 % sa 
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odseparuje po dočisťovaní glukozinolátov gélovou 
permeačnou chromatografiou.

 

(51) E02D 1/02 (2022.01)
G01N 3/40 (2022.01)

(21) 50098-2021
(22) 27.12.2021
(71) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 

SK;
(72) Macák Miroslav, doc. Ing. PhD., Ivanka pri Nitre, SK;
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(54) Spôsob merania penetrometrického odporu 

materiálu a zariadenie na jeho vykonávanie
(57) Tyč (15) s hrotom (8) sa zatláča do materiálu pomocou 

jednosmerného elektrického motora (2), pričom sa 
priebežne kontrolujú otáčky elektrického motora (2) a/
alebo rýchlosť pohybu tyče (15) a s využitím spätnej 
väzby sa napájanie a/alebo ovládanie elektrického 
motora (2) reguluje na dosiahnutie rovnomerného 
pohybu tyče (15) s konštantnou rýchlosťou. Zároveň 
sa meria a zaznamenáva poloha hrotu (8) a veľkosť 
sily zatláčania. k nameraným hodnotám sa môže 
pripojiť údaj o geografickej polohe vykonaného 
merania, prípadne údaj o teplote a vlhkosti materiálu. 
Zariadenie zahŕňa nosnú konštrukciu (1) s vertikálne 
umiestneným lineárnym aktuátorom (3), jednosmerný 
elektrický motor (2) a ovládaciu jednotku (12) 
elektrického motora (2). Výstup elektrického motora 
(2) je prepojený s lineárnym aktuátorom (3), k výstupu 
lineárneho aktuátora (3) je pripojená tyč (15) 
s hrotom (8), pričom ovládacia jednotka (12) je 
prepojená s elektrickým motorom (2) na dosiahnutie 
rovnomerného pohybu tyče (15) pri zatláčaní hrotu (8) 
do materiálu.

 

 

(51) F16D 65/09 (2022.01)
(21) 187-2021
(22) 16.12.2021
(71) Beňovic Ján, Ing., Prenčov, SK;

(72) Beňovic Ján, Ing., Prenčov, SK;
(54) Kotúčová brzda s magneticky fixovanou brzdovou 

platničkou
(57) Kotúčová brzda s magneticky fixovanou brzdovou 

platničkou patrí do oblasti fyziky, strojárstva 
– automobilového priemyslu, kde sa vylepšuje 
konštrukcia systému kotúčových bŕzd. Využitím 
permanentného magnetu (4) sa zafixuje brzdová 
platnička (2) po odbrzdení na brzdový piestik (3) tak, 
aby sa nedotýkal brzdového kotúča (1), a tým neuberal 
vozidlu kinetickú energiu. Výhodou tohto riešenia je 
znížená spotreba pohonných hmôt, znížená uhlíková 
stopa, ako i znížené opotrebenie brzdových platničiek 
a kotúčov. Riešenie je využiteľné pri osobných 
i nákladných automobiloch, prípadne i motocykloch.

 

 

(51) F16D 65/18 (2022.01)
(21) 186-2021
(22) 16.12.2021
(71) Beňovic Ján, Ing., Prenčov, SK;
(72) Beňovic Ján, Ing., Prenčov, SK;
(54) Brzdový valček so zníženým odporom
(57) Brzdový valček so zníženým odporom patrí do oblasti 

strojárstva – automobilového priemyslu, kde zlepšuje 
konštrukčné vlastnosti kotúčových bŕzd. Dosiahne sa 
to tým, že skosenie vnútornej drážky brzdového 
valčeka i tesniacej gumičky (3), ktorá sa v drážke 
nachádza, spolu vytvárajú priestor – mazaciu drážku 
(4), ktorý sa naplní vazelínou, ktorá maže valček 
i brzdový piestik (2) pri spätnom pohybe. Toto riešenie 
značne znižuje trecí odpor pri spätnom pohybe i riziko 
zadretia brzdového valčeka.
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(51) G06K 7/00 (2022.01)
G06K 7/01 (2022.01)
G01R 31/00 (2022.01)

(21) 150-2021
(22) 14.10.2021
(71) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;
(72) Veľas Andrej, doc. Ing. PhD., Lietavská Svinná-Babkov, 

SK;
Lenko Filip, Ing. PhD., Prešov, SK;
Boroš Martin, Ing. PhD., Žilina, SK;

(54) Zariadenie na testovanie RFID a NFC prístupových 
čítačiek

(57) Zariadenie na testovanie RFID a NFC prístupových 
čítačiek slúži na krátkodobé aj dlhodobé laboratórne 
testovanie všetkých druhov prístupových čítačiek 
pracujúcich na technológii RFID a NFC. Pozostáva 
z pevného a stabilného podstavca (1), v ktorom 
je posuvne uložený výškovo nastaviteľný rám 
(6), elektromotora (2) s prevodovkou s plynule 
regulovateľnými otáčkami, riadiacej elektroniky (3), 
unášača (4) výhodne kruhového tvaru, na ktorom je 
upevnený minimálne jeden RFID alebo NFC čip (5) vo 
forme karty alebo tagu a počítadla (7).

 

 

(51) G06K 19/18 (2022.01)
G06K 19/077 (2022.01)
G06K 19/00 (2022.01)
G11C 11/34 (2022.01)
H05K 3/30 (2022.01)

(21) 134-2021
(22) 23.9.2021
(71) Butkovský Tomáš, Michalovce, SK;
(72) Butkovský Tomáš, Michalovce, SK;
(54) Vyberateľná pamäťová karta
(57) Opísaná je minerálna vyberateľná pamäťová 

karta, ktorá obsahuje inteligentný ovládací čip, 
pamäťový čip, procesor na riadenie toku údajov 
a kontakty, ktoré sú nalepené na nosné médium 
z odmagnetizovaného meteoritu alebo obalené 
odmagnetizovaným meteoritom z jednej strany alebo 
z oboch strán. Vyberateľná pamäťová karta môže 
obsahovať funkciu bezdrôtového smerovania Wi-Fi.

 

(51) (21) (51) (21)

A63B 21/00 17-2022 E02D 1/02 50098-2021
B23Q 17/00 50092-2021 F16D 65/09 187-2021
B25J 9/00 190-2021 F16D 65/18 186-2021
B64C 25/54 193-2021 G06K 7/00 150-2021
C07H 1/08 50101-2021 G06K 19/18 134-2021
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#header_10381

FG2K Zapísané úžitkové vzory
10381_header#

(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51)

9480 G10K 11/02 9484 A61B 5/00 9488 B29C 64/20 9492 B01J 19/00
9481 A47G 25/40 9485 A41D 13/11 9489 G10H 1/00 9493 F02F 1/24
9482 G01M 3/26 9486 B29C 64/20 9490 B29C 45/00 9494 B23K 20/12
9483 B64C 9/00 9487 B29C 64/20 9491 B21J 15/00

(51) A41D 13/11 (2022.01)
A62B 18/02 (2022.01)

(11) 9485
(21) 146-2021
(22) 8.10.2021
(43) 20.12.2021
(45) 27.4.2022
(73) FILTEX SK, spol. s r.o., Košice, SK;
(72) Hudáková Jana, Ing., Košice, SK;
(74) Gruber Dalibor, Ing, Košice, SK;
(54) Spôsob výroby ochranného tvárového 

respirátorového rúška

 

(51) A47G 25/40 (2022.01)
A47G 25/00 (2022.01)

(11) 9481
(21) 63-2021
(22) 12.5.2021
(43) 7.12.2021
(45) 27.4.2022
(73) Kupčák Pavol, Ing., Žilina, SK;
(72) Kupčák Pavol, Ing., Žilina, SK;
(54) Skladací vešiak na oblečenie

 

(51) A61B 5/00 (2022.01)
G06F 17/00 (2022.01)
H03M 1/00 (2022.01)

(11) 9484
(21) 108-2021
(22) 12.7.2021
(43) 24.11.2021
(45) 27.4.2022
(73) Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, SK;
(72) Borik Štefan, doc. Ing. PhD., Krásno nad Kysucou, SK;
(54) Zapojenie na prenos biosignálov v audio pásme

 

(51) B01J 19/00 (2022.01)
G21C 15/00 (2022.01)

(11) 9492
(21) 90-2021
(22) 21.6.2021
(43) 20.12.2021
(45) 27.4.2022
(73) ROEZ, s.r.o., Levice, SK;
(72) Istenes Igor, Ing., Bratislava, SK;

Istenes Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Otépka Stanislav, Ing., Bratislava, SK;

Čižmárik Ján, Ing., Levice, SK;
Sivý Martin, Ing. PhD., Dubnica nad Váhom, SK;

(54) Systém chladenia reaktorov s vysokými teplotnými 
diferenciami

 

(51) B21J 15/00 (2022.01)
(11) 9491
(21) 94-2021
(22) 28.6.2021
(43) 20.12.2021
(45) 27.4.2022
(73) MATADOR Automotive Vráble, a.s., Vráble, SK;
(72) Durdík Roman, Ing., Topoľčianky, SK;

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

(54) Spôsob a zariadenie na opačné nitovanie matíc

 

(51) B23K 20/12 (2022.01)
(11) 9494
(21) 119-2021
(22) 24.8.2021
(43) 20.12.2021
(45) 27.4.2022
(73) Výskumný ústav zváračský z.z.p.o., Bratislava, SK;
(72) Batista Gabriel, Ing. PhD., Jelka, SK;

Rovný Oliver, Ing., Borinka, SK;
Václav Vojtech, Bratislava, SK;

(74) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Spôsob vytvárania elektrických spojov hliníkových 

zbernicových systémov elektrolýznych pecí zváraním 
trením s premiešavaním

 

(51) B29C 45/00 (2022.01)
B29C 45/17 (2022.01)
B29C 71/02 (2022.01)
B29C 37/00 (2022.01)

(11) 9490
(21) 96-2021
(22) 29.6.2021
(43) 20.12.2021
(45) 27.4.2022
(73) Lilko Ján, Ing., Nitra, SK;
(72) Lilko Ján, Ing., Nitra, SK;
(54) Temperovací držiak
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(51) B29C 64/20 (2022.01)
B33Y 30/00 (2022.01)

(11) 9486
(21) 116-2021
(22) 16.8.2021
(43) 7.12.2021
(45) 27.4.2022
(73) Ševc Dominik, Lemešany, SK;
(72) Ševc Dominik, Lemešany, SK;
(74) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;
(54) Sklopná 3D tlačiareň a spôsob prenosu signálov 

a elektrickej energie v 3D tlačiarni

 

(51) B29C 64/20 (2022.01)
B33Y 30/00 (2022.01)

(11) 9487
(21) 127-2021
(22) 2.9.2021
(43) 7.12.2021
(45) 27.4.2022
(73) Ševc Dominik, Lemešany, SK;
(72) Ševc Dominik, Lemešany, SK;
(74) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;
(54) Elektromagnetický spôsob prenosu signálov v 3D 

tlačiarňach

 

(51) B29C 64/20 (2022.01)
B33Y 30/00 (2022.01)

(11) 9488
(21) 128-2021
(22) 2.9.2021
(43) 7.12.2021
(45) 27.4.2022
(73) Ševc Dominik, Lemešany, SK;
(72) Ševc Dominik, Lemešany, SK;
(74) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;
(54) Optický spôsob prenosu signálov v 3D tlačiarňach

 

(51) B64C 9/00 (2022.01)
B64C 23/00 (2022.01)

(11) 9483
(21) 50005-2021
(22) 2.2.2021
(43) 7.12.2021
(45) 27.4.2022
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
(72) Neštrák Dušan, doc. Ing., CSc., Košice, SK;

Szabo Stanislav, Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. PhD., MBA, 
LL.M, Košice, SK;
Rozenberg Róbert, doc. Ing. PhD., Košice, SK;

(54) Spojler na aktívne riadenie energie voľných vírov na 
krídle lietadla

 

(51) F02F 1/24 (2022.01)
B23P 6/00 (2022.01)

(11) 9493
(21) 115-2021
(22) 10.8.2021
(43) 20.12.2021
(45) 27.4.2022

(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 
SK;

(72) Vaňa Dušan, Ing. PhD., Vrbovce, SK;
Noga Pavol, Ing. PhD., Pezinok, SK;

(54) Spôsob opravy hlavy valcov piestového stroja 
s priamočiarym vratným pohybom

 

(51) G01M 3/26 (2022.01)
G01M 3/00 (2022.01)
A62B 18/02 (2022.01)
A62B 27/00 (2022.01)

(11) 9482
(21) 50058-2021
(22) 1.7.2021
(43) 7.12.2021
(45) 27.4.2022
(67) PP 50038-2021
(73) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
(72) Brestovič Tomáš, prof. Ing., PhD., Lemešany, SK;

Živčák Jozef, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD., MPH, Prešov, 
SK;
Lázár Marián, doc. Ing., PhD., Sečovce, SK;
Jasminská Natália, doc. Ing., PhD., Košice, SK;
Hudák Radovan, prof. Ing., PhD., Košice, SK;
Tóth Lukáš, Ing., Revúca, SK;

(54) Zariadenie na meranie netesností tvárovej polmasky 
do prietoku vzduchu 50 ml/s

 

(51) G10H 1/00 (2022.01)
A61B 5/024 (2022.01)
A61B 5/349 (2022.01)
A61B 5/352 (2022.01)
A61B 5/369 (2022.01)
A61B 5/01 (2022.01)
A61B 5/0531 (2022.01)
A61B 5/02 (2022.01)
A61B 5/332 (2022.01)
G11B 20/00 (2022.01)
G10K 15/00 (2022.01)

(11) 9489
(21) 50068-2021
(22) 2.9.2021
(43) 7.12.2021
(45) 27.4.2022
(73) Fleischmann Alexander, Bratislava, SK;

Porubčan Ján, Ivanka pri Dunaji, SK;
(72) Fleischmann Alexander, Bratislava, SK;

Porubčan Ján, Ivanka pri Dunaji, SK;
(74) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(54) Zariadenie na reprodukciu hudby s adaptívnym 

výberom skladieb a spôsob výberu skladieb pri 
reprodukovaní hudby

 

(51) G10K 11/02 (2022.01)
H04M 1/11 (2022.01)
H04R 1/20 (2022.01)

(11) 9480
(21) 95-2021
(22) 29.6.2021
(43) 24.11.2021
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(45) 27.4.2022
(73) Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;

(72) Šustek Ján, Ing. PhD., Zvolen, SK;
(54) Pasívny reproduktor pre smart zariadenia s funkciou 

stojana

 

(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11)

A41D 13/11 9485 B21J 15/00 9491 B29C 64/20 9487 G01M 3/26 9482
A47G 25/40 9481 B23K 20/12 9494 B29C 64/20 9488 G10H 1/00 9489
A61B 5/00 9484 B29C 45/00 9490 B64C 9/00 9483 G10K 11/02 9480
B01J 19/00 9492 B29C 64/20 9486 F02F 1/24 9493

#headerMargin_11119

GD2K Licenčné zmluvy na prihlášky úžitkových vzorov
11119_header#

(21) 192-2021
(71) ROEZ R&D s.r.o., Levice, SK;

Držiteľ licencie:
ROEZ, s.r.o., Levice, SK;
Typ licencie: nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 15.2.2022
Dátum zápisu do registra: 31.3.2022

 

#headerMargin_11143

MK2K Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti
11143_header#

(11) Dátum zániku

6402 10.04.2022

#headerMargin_11157

ND2K Predĺženie platnosti úžitkových vzorov
11157_header#

(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51)

7333 B65D 88/54 7883 C02F 3/12 8299 B26F 3/16 8386 G03B 21/00
7386 G06Q 50/06 7903 B64C 25/34 8318 F24S 20/66 8395 E06B 5/00
7431 B22D 11/01 8262 B65D 6/16 8322 H01H 37/00 8728 A21D 13/00
7496 B61D 17/20 8292 G09F 7/04 8325 A62C 37/11
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(51) A21D 13/00 (2021.01)
A21D 13/41 (2021.01)
A21D 2/36 (2021.01)
A21D 13/38 (2021.01)

(11) 8728
(21) 33-2018
(22) 23.2.2018
(73) Pažitný Jozef, Bc., Zvolen, SK;
(54) Zmes na zapekaný pekárenský výrobok, najmä pizzu

 

(51) A62C 37/11 (2021.01)
A62C 37/40 (2021.01)
F21V 33/00 (2021.01)

(11) 8325
(21) 38-2018
(22) 1.3.2018
(73) Lamos Tomáš, Bratislava, SK;
(54) Svietidlo združené s impulzívnym hasiacim modulom

 

(51) B22D 11/01 (2021.01)
B22D 11/04 (2021.01)

(11) 7431
(21) 5018-2015
(22) 24.6.2015
(73) Pokusová Marcela, prof. Ing. PhD., Bratislava, SK;

Murgaš Marián, Dr. prof. Ing., Stupava, SK;
Tehlár Pavol, Ing. Mgr. PhDr. PhD., Trenčín, SK;

(54) Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia 
kovov a sústava induktorov horizontálneho 
elektromagnetického kryštalizátora

 

(51) B26F 3/16 (2021.01)
B23K 26/02 (2021.01)
B44C 1/00 (2021.01)
G09F 7/12 (2021.01)
G09F 7/16 (2021.01)
E04H 13/00 (2021.01)

(11) 8299
(21) 50017-2018
(22) 7.3.2018
(73) AMV Slovakia s.r.o., Nové Zámky, SK;
(54) Spôsob umiestňovania lepiacej vrstvy na znaky, nosič 

znakov na vykonávanie tohto spôsobu

 

(51) B61D 17/20 (2021.01)
B61G 5/02 (2021.01)

(11) 7496
(21) 50048-2015
(22) 21.5.2015
(73) TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad, SK;
(54) Mechanizmus na sklápanie a zaisťovanie prechodovej 

plošiny

 

(51) B64C 25/34 (2021.01)
B60G 3/00 (2021.01)
B64C 25/50 (2021.01)
B64C 25/58 (2021.01)

(11) 7903
(21) 67-2015

(22) 23.4.2015
(73) STROJKOV ENGINEERING, s.r.o., Gelnica, SK;

Aveo Engineering Group, s.r.o., Dobříš, CZ;
(54) Vidlica prednej podvozkovej nohy

 

(51) B65D 6/16 (2021.01)
B65D 6/06 (2021.01)

(11) 8262
(21) 50014-2018
(22) 27.2.2018
(73) PPO GROUP CZ, s.r.o, Znojmo, CZ;
(54) Kombi box na prepravu a skladovanie tovaru

 

(51) B65D 88/54 (2021.01)
B65D 19/36 (2021.01)

(11) 7333
(21) 50020-2015
(22) 4.3.2015
(73) PPO GROUP CZ, s.r.o., Znojmo, CZ;
(54) Skladací viacposchodový obal s vkladacími bunkami 

na prepravu tovaru

 

(51) C02F 3/12 (2021.01)
C02F 3/30 (2021.01)
C02F 3/18 (2021.01)
C02F 3/22 (2021.01)

(11) 7883
(21) 50041-2015
(22) 28.4.2015
(73) Pénzes Ladislav, Ing., Báč, SK;

Cséfalvay Juraj, Tomášov, SK;
Aquatec VFL s. r. o., Dubnica nad Váhom, SK;

(54) Spôsob a zariadenie na čistenie odpadových vôd 
aktivačným procesom so zvýšeným odstraňovaním 
dusíka a fosforu

 

(51) E06B 5/00 (2021.01)
E06B 7/00 (2021.01)
F24S 10/20 (2021.01)
F24S 20/63 (2021.01)
F24S 70/20 (2021.01)

(11) 8395
(21) 47-2018
(22) 23.3.2018
(73) Brezina Ladislav, Ing., Gelnica, SK;
(54) Viacúčelové okno

 

(51) F24S 20/66 (2021.01)
H01L 31/052 (2021.01)
H02S 40/42 (2021.01)
E04B 2/88 (2021.01)

(11) 8318
(21) 50024-2018
(22) 19.3.2018
(73) Žáček Igor, Bratislava, SK;
(54) Solárny obkladový modul a solárny obkladový systém
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(51) G03B 21/00 (2021.01)
A61B 6/00 (2021.01)

(11) 8386
(21) 50027-2018
(22) 22.3.2018
(73) INTOMETER, j.s.a., Bratislava, SK;
(54) Multifunkčné 3D zobrazovacie zariadenie CT a MR 

snímok

 

(51) G06Q 50/06 (2021.01)
F17D 5/00 (2021.01)

(11) 7386
(21) 5006-2015
(22) 15.4.2015
(73) ELMON SK s.r.o., Nitra, SK;
(54) Zapojenie elektronického komplexného auditu 

energetických kovových úložných zariadení

 

(51) G09F 7/04 (2021.01)
A44C 25/00 (2021.01)
B44F 3/00 (2021.01)

(11) 8292
(21) 50032-2018
(22) 3.4.2018
(73) Killarová Zdeňka, Trutnov, CZ;
(54) Suvenír

 

(51) H01H 37/00 (2021.01)
G08B 17/06 (2021.01)
A62C 37/08 (2021.01)

(11) 8322
(21) 37-2018
(22) 1.3.2018
(73) Lamos Tomáš, Bratislava, SK;
(54) Teplotný senzor na spúšťanie pyrotechnických 

a aerosólových hasiacich prístrojov

 

(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11)

A21D 13/00 8728 B61D 17/20 7496 C02F 3/12 7883 G06Q 50/06 7386
A62C 37/11 8325 B64C 25/34 7903 E06B 5/00 8395 G09F 7/04 8292
B22D 11/01 7431 B65D 6/16 8262 F24S 20/66 8318 H01H 37/00 8322
B26F 3/16 8299 B65D 88/54 7333 G03B 21/00 8386

#headerMargin_11730

TE2K Zmeny adries
11730_header#

(11) 8981
(21) 50101-2017
(73) Jašík Michal, Stupava, SK;

Dátum zápisu do registra: 1.4.2022

 

#headerMargin_11748

TE2K Zmeny adries
11748_header#

(11) 8981
(21) 50101-2017
(72) Jašík Michal, Stupava, SK;

Dátum zápisu do registra: 1.4.2022
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#header_11767

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

11767_header#

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

predĺženia platnosti
(21) Číslo prihlášky
(22) Dátum podania prihlášky
(28) Počet dizajnov
(30) Údaje o priorite
(45) Dátum oznámenia o zápise dizajnu
(46) Dátum uplynutia odkladu zverejnenia
(51) Medzinárodné triedenie dizajnov
(54) Názov dizajnu

(55) Vyobrazenie dizajnu/vyobrazenie dizajnu po 
čiastočnom výmaze

(58) Dátum záznamu v registri, napr. zmeny mena, 
zániku, výmazu a pod.

(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej 
prihlášky

(72) Meno pôvodcu (-ov)
(73) Meno (názov) majiteľa(-ov)
(74) Meno (názov) zástupcu(-ov)
(78) Meno (názov) nového majiteľa (-ov) po prevode 

alebo prechode

#headerMargin_11841

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

11841_header#

Prihlášky dizajnu
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 Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby 

odkladu zverejnenia
FG4Q Zapísané dizajny s odloženým zverejnením
FG4Q Zapísané dizajny
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
MM4Q Zaniknuté zapísané dizajny pre nezaplatenie 

poplatkov za predĺženie 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
RF4Q 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
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#header_11966

FG4Q Zapísané dizajny
11966_header#

(11) (51)

28960 18/03.00

(51) 18/03.00 LOC(13)
(11) 28960
(15) 11.4.2022
(18) 28.10.2026
(21) 99-2021
(22) 28.10.2021
(73) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, SK;
(72) Jurišová Vladimíra, Mgr. PhD., Bratislava, SK;
(54) Font písma UCM SANS

Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je font písma.

(28) 8
(55)
 

1.1

 

2.1

 

3.1
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4.1

 

5.1

 

6.1

 

7.1
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8.1

 

(51) (11)

18/03.00 28960

#headerMargin_12045

ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov
12045_header#

(11) (51) (11) (51) (11) (51) (11) (51)

26709 28/03.02 27422 05/06.00 27845 12/16.06 28386 32/00.00
26778 05/06.00 27424 05/06.00 27847 08/06.00 28495 08/06.00
27352 21/99.00 27838 09/01.01 27852 12/16.06

(51) 05/06.00 LOC(7)
12/99.00 LOC(7)

(11) 26778
(15) 8.12.2003
(18) 30.8.2027
(21) 183-2002
(22) 30.8.2002
(73) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, 

SK;
(54) Biela svetloodrazová fólia registračných značiek V.

Určenie výrobku:
Biela svetloodrazová fólia registračných značiek V. 
sa upevňuje na pevných podkladoch rovnakých 
rozmerov, buď ako samolepiaca alebo lepením 
bežnými lepidlami, najmä pri výrobe svetloodrazovej 

štátnej poznávacej značky určenej na prednú i zadnú 
alebo len na prednú, prípadne len na zadnú 
identifikáciu a evidenciu cestných motorových vozidiel 
na dopravu osôb alebo vecí a/alebo prípojných 
a zvláštnych vozidiel.

 

(51) 05/06.00 LOC(8)
12/99.00 LOC(8)

(11) 27422
(15) 31.1.2008
(18) 11.4.2027
(21) 21-2007
(22) 11.4.2007
(73) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, 

SK;
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(54) Svetloodrazová tabuľka s evidenčným číslom 
motorových a prípojných vozidiel I.
Určenie výrobku:
Svetloodrazová tabuľka s evidenčným číslom 
motorových a prípojných vozidiel I. sa umiestňuje 
na vonkajšom povrchu alebo za sklom kabíny 
motorových a prípojných vozidiel a slúži po umiestnení 
konkrétneho evidenčného čísla v jej vyznačených 
obdĺžnikoch na vonkajšiu identifikáciu a evidenciu 
cestných motorových vozidiel určených na dopravu 
osôb alebo vecí, a/alebo prípojných a zvláštnych 
vozidiel.

 

(51) 05/06.00 LOC(8)
12/99.00 LOC(8)

(11) 27424
(15) 12.2.2008
(18) 10.9.2027
(21) 43-2007
(22) 10.9.2007
(73) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, 

SK;
(54) Svietiaca svetloodrazová tabuľka s evidenčným 

číslom motorových a prípojných vozidiel
Určenie výrobku:
Svietiaca svetloodrazová tabuľka s evidenčným číslom 
motorových a prípojných vozidiel sa umiestňuje na 
vonkajšom povrchu kabíny motorových a prípojných 
vozidiel, a po umiestnení konkrétneho evidenčného 
čísla v jej vyznačených obdĺžnikoch slúži na 
dobrú vonkajšiu identifikáciu a evidenciu cestných 
motorových vozidiel určených na dopravu osôb alebo 
vecí, a/alebo prípojných a zvláštnych vozidiel ako 
z čelného, tak z bočných uhlov pohľadu i pri 
zhoršených vonkajších klimatizačných podmienkach, 
čím zabezpečuje po celý deň zvýšenie bezpečnosti pri 
jazde motorového alebo prípojného vozidla a vysokú 
čitateľnosť identifikačného systému vozidla.

 

(51) 08/06.00 LOC(9)
(11) 27847
(15) 4.9.2012
(18) 19.4.2027
(21) 5008-2012
(22) 19.4.2012
(73) Material & Technology s.r.o., Nové Město nad Metují, 

CZ;
(54) Kľučka a kľučka s rozetou

Určenie výrobku:
Výrobok - kľučka a kľučka s rozetou - slúži na otváranie 
a zatváranie, najmä dverí.

 

(51) 08/06.00 LOC(11)
08/09.00 LOC(11)

(11) 28495
(15) 20.3.2018
(18) 26.10.2027
(21) 135-2017
(22) 26.10.2017
(73) Záhumenský Jindřich, Topoľčany, SK;

(54) Dverové kovanie
Určenie výrobku:
Výrobkom, v ktorom je dizajn stelesnený, je dverové 
kovanie určené na osadenie do dverí.

 

(51) 09/01.01 LOC(9)
(11) 27838
(15) 25.7.2012
(18) 11.4.2027
(21) 24-2012
(22) 11.4.2012
(73) VÍNO-MASARYK s.r.o., Skalica, SK;
(54) Fľaša

Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo v ktorom 
je aplikovaný, je určený ako darčeková fľaša, najmä na 
víno.

 

(51) 12/16.06 LOC(9)
12/16.11 LOC(9)

(11) 27845
(15) 9.8.2012
(18) 4.4.2027
(21) 23-2012
(22) 4.4.2012
(73) SCANIA CV AB, Södertälje, SE;
(54) Diely karosérie vozidla

Určenie výrobku:
Výrobky, v ktorých sú dizajny hromadnej prihlášky 
stelesnené, sú určené ako "diely karosérie vozidla".

 

(51) 12/16.06 LOC(9)
(11) 27852
(15) 4.9.2012
(18) 27.4.2027
(21) 29-2012
(22) 27.4.2012
(73) SCANIA CV AB, Södertälje, SE;
(54) Bočný plášť nárazníka

Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je určený na 
bočné oplášťovanie nárazníka vozidla.

 

(51) 21/99.00 LOC(8)
(11) 27352
(15) 24.7.2007
(18) 10.4.2027
(21) 5013-2007
(22) 10.4.2007
(73) Červenko Jozef, Ing. arch., Bratislava, SK;
(54) Hexagramový zobrazovač

Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na 
ktorom bude aplikovaný, je určený ako hexagramový 
zobrazovač na vytváranie rôznych kombinácií 
hexagramových obrazcov pomocou rotácie hranolov 
ako pomôcka pre prácu s knihou premien. Zobrazovač 
pozostáva zo šiestich hranolov predstavujúcich šesť 
rovín a zároveň šesť čiar hexagramu, z horného 
a dolného ukončovacieho hranola a spojovacej tyče, 
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pričom tieto hranoly sú voči sebe otočné. Zobrazovač 
umožňuje rotovaním hranolov priestorové zobrazenie 
64 hexagramov s logickým párovým usporiadaním, 
ktoré prechádza do špirálovej podoby.

 

(51) 28/03.02 LOC(7)
(11) 26709
(15) 18.8.2003
(18) 26.3.2027
(21) 64-2003
(22) 26.3.2002
(73) Koninklijke Philips Electronics N. V., Eindhoven, NL;
(54) Elektrický holiaci strojček

Určenie výrobku:
Predmetom dizajnu je vyriešenie vonkajšej úpravy 
elektrického holiaceho strojčeka.

 

(51) 32/00.00 LOC(11)
(11) 28386
(15) 22.5.2017
(18) 14.3.2027
(21) 27-2017
(22) 14.3.2017
(73) Lesopoľnohospodárske podielové družstvo Snina, 

družstvo, Košice, SK;
(54) Logo Sninské rybníky

Určenie výrobku:
Výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, je logo určené 
ako kombinované označenie projektu Sninské rybníky 
vytvoreného pre rekreačné oblasti v uvedenej lokalite.

 

(51) (11) (51) (11) (51) (11) (51) (11)

21/99.00 27352 09/01.01 27838 08/06.00 27847 05/06.00 26778
12/16.06 27852 28/03.02 26709 05/06.00 27424 32/00.00 28386
12/16.06 27845 08/06.00 28495 05/06.00 27422
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#header_12548

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST.60)

12548_header#

(111) Číslo zápisu
(141) Dátum zániku
(151) Dátum zápisu
(156) Dátum obnovy
(180) Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/

obnovy
(210) Číslo prihlášky
(220) Dátum podania prihlášky
(300) Údaje o priorite
(340) Údaje o čiastočnej priorite
(350) Dátum práva z prihlášky, z ktorej sa uplatňuje 

seniorita
(360) Zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje 

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

zatriedené
(511) Medzinárodné triedenie tovarov a/alebo služieb
(540) Vyjadrenie ochrannej známky
(550) Druh ochrannej známky
(551) Údaje o kolektívnej ochrannej známke
(571) Opis ochrannej známky

(580) Dátum zápisu akejkoľvek transakcie v súvislosti 
s prihláškou alebo zápisom ochrannej známky do 
registra, napr. zmena majiteľa, zmena mena alebo 
adresy, zrieknutie sa známky atď. (účinnosť)

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

Európskej únie, premenou ktorej vznikla prihláška 
národnej ochrannej známky

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

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

(-ov) alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny 
vlastníctva)

(771) Meno a adresa predchádzajúceho 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
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#header_12679

BA3M Zverejnené prihlášky ochranných známok
12679_header#

(210) (210) (210) (210)

504-2021 276-2022 416-2022 552-2022
1307-2021 277-2022 417-2022 553-2022
1965-2021 279-2022 419-2022 554-2022
2041-2021 292-2022 427-2022 555-2022
2114-2021 293-2022 429-2022 558-2022
2535-2021 301-2022 431-2022 559-2022
2904-2021 302-2022 437-2022 563-2022
2925-2021 303-2022 441-2022 566-2022
3090-2021 304-2022 443-2022 568-2022
3143-2021 305-2022 446-2022 572-2022
3156-2021 306-2022 448-2022 577-2022
3158-2021 310-2022 449-2022 592-2022
3159-2021 312-2022 454-2022 593-2022
3165-2021 313-2022 456-2022 594-2022
3173-2021 318-2022 461-2022 596-2022
3174-2021 320-2022 464-2022 597-2022
3175-2021 321-2022 467-2022 598-2022
3176-2021 322-2022 468-2022 599-2022
3180-2021 328-2022 469-2022 600-2022
3204-2021 331-2022 470-2022 601-2022
3210-2021 334-2022 471-2022 602-2022
3229-2021 335-2022 474-2022 608-2022
3244-2021 337-2022 475-2022 610-2022
3247-2021 340-2022 476-2022 621-2022

24-2022 352-2022 477-2022 623-2022
25-2022 353-2022 478-2022 624-2022
39-2022 361-2022 479-2022 625-2022
40-2022 362-2022 480-2022 626-2022
72-2022 363-2022 482-2022 631-2022
78-2022 364-2022 486-2022 632-2022
90-2022 366-2022 487-2022 634-2022
92-2022 375-2022 495-2022 640-2022
93-2022 381-2022 498-2022 652-2022

116-2022 383-2022 512-2022 660-2022
118-2022 385-2022 513-2022 674-2022
152-2022 388-2022 514-2022 683-2022
179-2022 390-2022 518-2022 690-2022
180-2022 392-2022 520-2022 705-2022
194-2022 393-2022 522-2022 710-2022
206-2022 394-2022 524-2022 711-2022
236-2022 396-2022 529-2022 717-2022
237-2022 397-2022 535-2022 719-2022
238-2022 400-2022 537-2022 729-2022
254-2022 401-2022 543-2022 749-2022
261-2022 402-2022 544-2022 750-2022
267-2022 406-2022 545-2022 751-2022
270-2022 408-2022 546-2022 753-2022
275-2022 414-2022 551-2022 756-2022

(210) 504-2021
(220) 23.2.2021
(511) 41 NCL (11)
(511) 41 - Premietanie kinematografických filmov; 

premietanie kinematografických filmov s efektmi ako 
sú vietor, vôňa, rozprašovaná voda, pohyb, vibrácie, 

dym, bubliny, laser alebo blesk; tvorba a distribúcia 
rozhlasových a televíznych programov; poskytovanie 
nesťahovateľných filmov a televíznych programov 
prostredníctvom služieb na prenos videí (na 
požiadanie); premietanie kinematografických filmov 
vo virtuálnej realite; tvorba a distribúcia zvukových 
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záznamov; online poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); organizovanie hudobných 
predstavení; organizovanie živých vystúpení; služby 
v oblasti animovanej tvorby; zábava v podobe živých 
scénických vystúpení v podobe hier a koncertov; 
organizovanie a vedenie kultúrnych zážitkových 
podujatí; organizovanie a vedenie kultúrnych 
predstavení; distribúcia kinematografických filmov; 
plánovanie a vedenie filmových festivalov; produkcia 
filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; požičiavanie 
kinematografických filmov; vydávanie textov (okrem 
reklamných); nočné kluby (zábava); nahrávanie 
videopások; reportérske služby; zábavné parky; 
rezervácia vstupeniek na zábavné a vzdelávacie 
filmy; rezervácia vstupeniek na zábavné predstavenia; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
poskytovanie informácií o zábavných a vzdelávacích 
filmoch; služby kasín (hazardné hry); zábavné 
a tematické parky; fotografovanie; herne s hracími 
automatmi (služby); poskytovanie zariadení na 
premietanie kinematografických filmov, zábavné 
predstavenia, divadelné predstavenia, hudobné 
predstavenia a vzdelávacie školenia; poskytovanie 
športovísk; plánovanie a organizovanie večierkov; 
vyučovanie herectva, spevu a tanca; rezervácia 
vstupeniek na športové a kultúrne podujatia; 
online vydávanie elektronických kníh a časopisov; 
poskytovanie umeleckého vzdelávania formou 
vyučovacích hodín v oblasti umenia, hudby, 
tanca a hier; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie a vedenie kongresov zameraných 
na vzdelávacie a zábavné hry, kultúrne podujatia 
a zábavné predstavenia; zábavné služby v podobe 
uvádzania živých konkurzov na spev; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; karaoke služby; 
online poskytovanie digitálnej hudby prostredníctvom 
mobilných zariadení (bez možnosti kopírovania); 
organizovanie súťaží krásy; vydávanie kníh 
a časopisov; poskytovanie online počítačových hier 
prostredníctvom internetu v oblasti hrania rolí, športu, 
stratégie; fotografické reportáže; odborné vzdelávanie 
a školenia v oblasti krásy; organizovanie a vedenie 
kultúrnych, vzdelávacích a športových podujatí; online 
poskytovanie počítačových hier (z počítačových 
sietí); informácie v oblasti zábavy poskytované on-
line z počítačovej databázy alebo z internetu; 
praktický výcvik (ukážky) hry na hudobných 
nástrojoch; požičiavanie zvukových nahrávok; 
online poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); prenájom divadelných kulís; 
poskytovanie nesťahovateľných multimediálnych 
zábavných programov prostredníctvom televízie, 
širokopásmových, bezdrôtových a on-line služieb; 
plánovanie zábavných vystúpení; skladanie piesní; 
požičiavanie kníh a iných publikácií; vyučovanie 
cudzích jazykov; turistické prehliadky so sprievodcom; 
informácie o turistických prehliadkach so 
sprievodcom; organizovanie konkurzov na spevákov 
(zábava); vzdelávanie v oblasti varenia.

(540)
 

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

Petržalka, SK;

 

(210) 1307-2021
(220) 10.5.2021
(511) 16, 25, 35, 39, 41 NCL (11)
(511) 16 - Karisbloky; spisové obaly (papiernický tovar); 

obálky (papiernický tovar); samolepky (papiernický 
tovar); brožúry; príručky; časopisy (periodiká); tlačené 
fotografie; katalógy; prospekty; letáky; plagáty; 
pohľadnice; knihy; kalendáre; diáre; poznámkové 
bloky; zápisníky; vstupenky; tlačivá (formuláre); perá 
a guľôčkové perá (kancelárske potreby); puzdrá na 
písacie potreby; držiaky a stojany na písacie potreby; 
učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov.
25 - Dámske odevy; pánske odevy; detské odevy; 
dámska obuv; pánska obuv; detská obuv; propagačné 
odevy; propagačná obuv; pokrývky hlavy.
35 - Podpora predaja pre tretie osoby; 
reklama; marketing; telemarketing; poskytovanie 
obchodných a podnikateľských informácií; obchodné 
a podnikateľské poradenstvo; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; vydávanie reklamných textov; rozširovanie 
reklamných a inzertných materiálov; novinová 
inzercia; inzercia prostredníctvom internetu 
a sociálnych sietí; organizovanie reklamných letov 
balónom.
39 - Organizovanie vyhliadkových letov balónom; 
organizovanie expedičných letov balónom; rezervácia 
letov balónom; poskytovanie informácií o letoch 
balónom; sprevádzanie turistov pri letoch balónom; 
organizovanie okružných výletov; organizovanie 
turistických prehliadok; prenájom balónov; preprava 
turistov.
41 - Vydávanie elektronických publikácií; 
fotografovanie; informácie o možnostiach rozptýlenia 
a zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; 
klubové služby (výchovnozábavné); organizovanie 
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a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie súťaží 
(vzdelávacích a zábavných); organizovanie športových 
súťaží; praktický výcvik (ukážky); rekvalifikačné kurzy 
(školenia); organizovanie predstavení (manažérske 
služby); školenia (instruktáž); vydávanie tlačovín; 
vzdelávanie; kurzy balónového lietania; zábava.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, zelená
(731) BALONY.EU, s.r.o., Břestek 316, 687 08 Břestek, CZ;

 

(210) 1965-2021
(220) 27.7.2021
(511) 41 NCL (11)
(511) 41 - Zábava; poskytovanie podcastov v oblasti 

kozmetiky, starostlivosti o krásu a priameho predaja; 
tvorba podcastov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, ružová
(731) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 750 01 Addison, 

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

 

(210) 2041-2021
(220) 5.8.2021
(511) 35, 41, 42, 45 NCL (11)
(511) 35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 

činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
obchodné analýzy; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
poradenstvo v oblasti spracovania osobných údajov 
a bezpečnosti informácií; prieskum trhu; pomoc pri 
riadení obchodnej a podnikateľskej činnosti; obchodný 
manažment; obchodná administratíva.
41 - Odborné školenia zamerané na odovzdávanie 
know-how; školenia.
42 - Poradenstvo v oblasti ochrany údajov; 
poradenstvo v oblasti informačných technológií; 
externé poskytovanie služieb v oblasti informačných 
technológií; vedecký výskum; technologický výskum; 

inžinierska činnosť; technologické poradenstvo; 
poradenstvo v oblasti počítačových technológií; 
vedecké a technologické služby; kontroly kvality 
a overovanie; certifikácia vzdelávacích služieb; 
testovanie, analýza a hodnotenie tovarov a služieb 
tretích strán pre účely certifikácie; tvorba 
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; návrh počítačových systémov pre 
ohlasovanie protispoločenskej činnosti.
45 - Advokátske právne služby; vypracovávanie 
právnych dokumentov; právny dohľad; audity 
dodržiavania predpisov; audity dodržiavania právnych 
predpisov; hodnotenie bezpečnostných rizík; právne 
poradenstvo; právne poradenstvo týkajúce sa 
zákonov a právnych regulácií v oblasti ochrany 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti; právne 
poradenstvo týkajúce sa tvorby interných systémov 
pre ohlasovanie protispoločenskej činnosti.

(540) FAIR WHISTLE
(550) slovná
(731) FairData Professionals a.s., Na Florenci 1332/23, 

110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, 

Bratislava-Staré Mesto, SK;

 

(210) 2114-2021
(220) 16.8.2021
(511) 37, 39, 40, 42 NCL (11)
(511) 37 - Čistenie ciest; čistenie exteriérov budov; čistenie 

interiérov budov; čistenie a opravy kotlov; čistenie 
odevov; čistenie vozidiel; čistenie okien; čistenie 
separátorov benzínu, oleja a tukov; čistenie malých 
domových septikov; čistenie rúr a kanálov; čistenie 
kesónov; priemyselné čistenie; prenájom čistiacich 
strojov; chemické čistenie; stavebníctvo (stavebná 
činnosť); výstavba a opravy skládok odpadu; výstavba 
a opravy zariadení na spracovanie skla.
39 - Preprava a skladovanie zvyškového materiálu; 
preprava a skladovanie recyklovaných materiálov; 
preprava a skladovanie odpadu; odvoz odpadu; 
preprava a skladovanie priemyselných odpadových 
vôd; odvoz fekálií; odvoz olejov a látok obsahujúcich 
oleje; odvoz ekologicky nebezpečných tekutín; odvoz 
ekologicky nebezpečných pevných látok; dodávanie 
elektrickej energie; dodávanie plynu; distribúcia 
elektrickej energie; distribúcia plynu; distribúcia 
vody; zásobovanie vodou; preprava tovarov; balenie 
a skladovanie tovarov; prenájom skladovacích 
kontajnerov; prenájom kontajnerov na odpad.
40 - Spracovanie odpadu; dekontaminácia 
nebezpečných odpadov; triedenie odpadu 
a recyklovateľného materiálu (transformácia); 
recyklácia odpadu; likvidácia odpadu; spracovanie 
a úprava odpadu pomocou chemických, biologických, 
fyzikálnych a tepelných procesov; likvidácia toaletných 
kabín, toaletných vozíkov, kontajnerov a odpadových 
kontajnerov (likvidácia odpadu); spaľovanie odpadu; 
likvidácia odpadu; čistenie vzduchu; úprava vody; 
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úprava odpadových vôd; výroba elektrickej energie; 
tryskové pieskovanie.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany 
životného prostredia; technické meranie škodlivých 
koncentrácií; technické meranie emisií; výskum 
v oblasti ochrany životného prostredia; technické 
poradenské služby; architektonické poradenstvo; 
vypracovávanie stavebných výkresov; štúdie 
technických projektov; architektonické služby; 
technická príprava stavebných projektov; expertízy 
(inžinierské práce); biologický vedecký výskum; 
poradenstvo v oblasti biológie; chemické služby; 
fyzikálny výskum; poradenstvo v oblasti fyziky; 
technické a stavebné plánovanie zariadení na 
likvidáciu a ošetrovanie odpadu; analýzy toxicity; 
rozbory pôdy; služby testovania pôd; rozbory vody; 
služby environmentálneho testovania na zisťovanie 
prítomnosti znečisťujúcich látok vo vode; sledovanie 
plynov v kontaminovanej pôde; environmentálne 
monitorovanie priestorov na skladovanie odpadu; 
poradenstvo v oblasti environmentálneho plánovania; 
ekologické poradenstvo; plánovanie skládok odpadu.

(540) REMONDIS
(550) slovná
(731) REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG, 

Brunnenstr. 138, D-44536 Lünen, DE;
(740) JUDr. Petr Holý, Praha, CZ;

 

(210) 2535-2021
(220) 4.10.2021
(511) 18, 25 NCL (11)
(511) 18 - Tašky; lodné kufre; kufríky; kufre; cestovné tašky; 

cestovné kufre; cestovné obaly na odevy; tašky alebo 
kufríky na toaletné potreby; prebaľovacie tašky; tašky 
na nosenie detí; vaky na nosenie dojčiat; popruhy 
na vedenie detí; plecniaky; školské tašky (aktovky); 
cestovné tašky a vaky; kabelky; tašky na rameno; 
turistické taštičky okolo pása (ľadvinky); nákupné 
tašky; nákupné tašky na kolieskach; peňaženky; vrecká 
a vrecúška; náprsné tašky; puzdrá na kľúče; kožené 
obaly na kľúče (kľúčenky); puzdrá na kreditné karty; 
kabelky do ruky; kožené štítky; menovky na batožinu; 
kozmetické taštičky (prázdne); puzdrá na manikúrové 
súpravy (kožená galantéria); dáždniky; slnečníky; 
oblečenie pre zvieratá chované v domácnosti; 
prikrývky na kone; obojky a vôdzky pre zvieratá.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; opasky (časti 
odevov).

(540)
 

(550) obrazová
(591) červená farba, farba ťavej srsti, čierna farba, biela farba
(731) Burberry Limited, Horseferry House, Horseferry Road, 

SW1P 2AW London, GB;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

 

(210) 2904-2021
(220) 12.11.2021
(511) 16, 33, 35 NCL (11)
(511) 16 - Podložky pod pivové poháre; papierové podložky 

pod poháre; papierové alebo lepenkové prepravné 
obaly na fľaše.
33 - Džin; likéry; liehoviny; digestíva (likéry a liehoviny); 
aperitívy; liehové esencie; alkoholické nápoje okrem 
piva; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje 
(nie s pivom).
35 - Reklamné plagátovanie; sprostredkovateľne 
práce; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); prenájom reklamných materiálov; vydávanie 
reklamných textov; prenájom bilbordov; reklama; 
rozhlasová reklama; televízna reklama; prieskum trhu; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
fakturácie; marketing; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, zlatá, hnedá, sivá, čierna
(731) PALK, a. s., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

 

(210) 2925-2021
(220) 15.11.2021
(511) 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40
NCL (11)

(511) 3 - Aromatické látky (esenciálne oleje); aromatické 
prísady do nápojov (esenciálne oleje); aviváže; 
avivážne prípravky; balzamy (nie na lekárske použitie); 
citrónové esenciálne oleje; čistiace toaletné mlieka; 
dezodoranty (parfuméria); esenciálne oleje; éterické 
esencie; esenciálne (éterické) oleje; kozmetické 
prípravky; kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické 
prípravky na starostlivosť o pleť; krémy na kožu; 
lesky na pery; levanduľová voda; levanduľový olej; 
líčidlá; masážne gély (nie na lekárske použitie); 
mydielka; mydlá; mydlá proti poteniu; oleje na 
kozmetické použitie; ozdobné kozmetické obtlačky; 
voňavé vrecúška do bielizne; voňavky; kozmetické 
pleťové vody; pomády na kozmetické použitie; 
prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); 
prípravky na líčenie; ružový olej; skrášľovacie masky 
(kozmetické prípravky); šampóny; toaletné vody; 
neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; 
voňavé zmesi (potpourris); vosky používané pri praní; 
výťažky z kvetov (parfuméria).
4 - Drevené brikety; drevené uhlie (palivo); 
konzervačné oleje na kožu; konzervačné oleje na 
kožu; konzervačné tuky na kožu; lanolín; loj; 
materiály na svietenie; oleje na textil; palivové 
brikety; palivové drevo; parafín; parfumované sviečky; 
priemyselný repkový olej; priemyselný slnečnicový 
olej; rašelinové brikety (palivo); sviečkové knôty; 
sviečky (na svietenie); sviečky na vianočné stromčeky; 
uhlie (palivo); uhoľné brikety; včelí vosk; vosky na 
svietenie; vosky (surovina).

5 - Balzamy na lekárske použitie; bylinkové čaje na 
lekárske použitie; dezodoranty na obleky a textilné 
materiály; liečivé čaje; liečivé korene; liečivé kúpeľové 
soli; liečivé nápoje; liečivé rastliny; masti na 
slnečné popáleniny; minerálne výživové doplnky; 
mliečny tuk; obklady (teplé zábaly); peľové výživové 
doplnky; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; 
prípravky na dezodoráciu vzduchu; propolis na 
farmaceutické použitie; propolisové výživové doplnky; 
soli do minerálnych kúpeľov; soli minerálnych vôd; 
terapeutické prípravky do kúpeľa; termálne vody; 
tinktúry na lekárske použitie; farmaceutické použitie; 
vitamínové prípravky; čuchacie soli; výživové doplnky 
z ľanového oleja; výživové doplnky z ľanových 
semien; diétne potraviny a diétne látky na 
lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre 
dojčatá; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
prípravky na ničenie škodcov; výživové doplnky 
pre ľudí a zvieratá; prípravky na čistenie vzduchu; 
náplasti; čaj proti astme; masti proti omrzlinám 
na farmaceutické použitie; prípravky proti moliam; 
náplasti na kurie oká; morská voda do kúpeľa 
na lekárske použitie; liečivé bahno; bahno na 
kúpele; prípravky na ošetrenie popálenín; sirupy 
na farmaceutické použitie; repelenty pre psov; 
ľanové semená na farmaceutické použitie; masti 
na lekárske použitie; tinktúry na lekárske použitie; 
masti na farmaceutické použitie; potraviny pre 
dojčatá; hmeľové výťažky na farmaceutické použitie; 
ricínový olej na lekárske použitie; výživové vlákniny; 
obrúsky napustené farmaceutickými pleťovými 
vodami; vankúše (podložky) na dojčenie; výživové 
doplnky; repelentné vonné tyčinky; výživové doplnky 
z kvasníc; kazeínové výživové doplnky; proteínové 
výživové doplnky; dezinfekčné prípravky; potraviny 
pre batoľatá; sušené mlieko pre dojčatá; bylinkové 
výťažky na lekárske použitie; mrazom sušené 
potraviny na lekárske použitie; antibakteriálne mydlá; 
antibakteriálne tekuté mydlá; vody po holení 
s liečivými účinkami; šampóny s liečivými účinkami; 
toaletné prípravky s liečivými účinkami; vlasové vody 
s liečivými účinkami; suché šampóny s liečivými 
účinkami; dezinfekčné mydlá; mydlá s liečivými 
účinkami; masážne sviečky na terapeutické použitie; 
potravinové doplnky s kozmetickými účinkami; 
masážne gély na lekárske použitie; detské plienkové 
plavky; konope na lekárske použitie; výživové doplnky 
z obilných klíčkov.
6 - Drobný železiarsky tovar; kovové dverové súčasti; 
kovové brány; kovové busty; kovové domové čísla 
(nesvietiace); kovové altánky (stavebné konštrukcie); 
umelecké diela z bronzu; bezpečnostné schránky 
(pokladničky); klince na konské podkovy; kovové kľúče; 
konzervové plechovky; kovové poštové schránky; 
kovové dverové kľučky; kovové umelecké diela; kovové 
vtáčie napájadlá (stavebné konštrukcie); kovové sudy 
(barely); kovové obruče na sudy; kovové sudy; kovové 
uzávery; kovové pracky (železiarsky tovar); kovové 
kade; kovové figuríny; kovové skoby (horolezecký 
výstroj); drobný železiarsky tovar; kovové brány; 
kovové busty; kovové domové čísla (nesvietiace); 
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kovové držadlá, kľučky; kovové dverové kľučky; kovové 
korunkové uzávery na fľaše; kovové koše; kovové 
mreže; kovové nádoby; kovové obalové nádoby; 
kovové obklady stien a priečok (stavebníctvo); kovové 
okenné krídla; kovové ozdobné lišty (rímsy); kovové 
pamätné tabule; kovové písmená a číslice (nie 
tlačiarenské znaky); kovové ploty; kovové krúžky 
na rukoväte; kovové skrinky, krabice; kovové sochy; 
kovové sošky; kovové umelecké diela; kovové uzávery; 
kovové uzávery na fľaše; kovové vešiakové háčiky; 
kovové zámky (nie elektrické); kovové zásteny ku 
kozubom; kovové zátky; kovové značky (nie svetelné, 
nie mechanické); zvonce pre zvieratá; zvončeky.
8 - Bodáky; bodné a sečné zbrane; brúsne kamene; 
brúsne nástroje; čepele, nože (zbrane); dlabacie 
sekery; dýky; hrable; hroty, špice, ostrie (časti ručných 
nástrojov a náradia); jedálenské príbory (nože, vidličky 
a lyžice); kladivá (ručné nástroje); kosáky; kosy; 
kovové obrábacie nástroje; kozubové dúchadlá (ručné 
nástroje); krúžky na kosy; lopaty; lovecké nože; 
luskáče na orechy; mačety; meče; motyky; nástroje 
na ostrenie; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie 
(ručné náradie); nože na konské kopytá; nožnice; 
oblúkové píly; obojručné nože; ostriace nástroje; 
otvárače na konzervy (nie elektrické); pílky (ručné 
náradie); pošvy na meče; poľnohospodárske ručné 
náradie na ručný pohon; rydlá (ručné nástroje); rýle; 
rytecké ihly; strieborné príbory (nože, vidličky a lyžice); 
šable; škrabky (ručné nástroje); tĺčiky (ručné nástroje); 
vidly; vreckové nožíky; vyorávače (ručné nástroje); 
ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon); 
maliarske špachtle; hoblíky (ručné nástroje); sekery; 
vidličky; mäsiarske nože; lyžice; duté dláta (ručné 
nástroje); ručné nástroje na opletanie; čakany; nože; 
keramické nože; sochárske dláta; škrabky na lyže; 
rukoväti nožov; vykrajovače jadrovníkov; kuchynské 
strúhadlá; trhače mäsa; vidličky na porciovanie mäsa; 
nože na porciovanie mäsa; vyťahovače klincov (ručné 
nástroje); kosiská (rúčky na kosy); rúčky a rukoväti na 
ručné náradie na ručný pohon; rukoväti nožov.
9 - Výstražné píšťalky; dekoratívne magnety.
14 - Brošne (klenotnícke výrobky); busty 
z drahých kovov; figuríny z drahých kovov; 
šperkovnice; klenotnícke výrobky; klenoty; klenoty, 
šperky z emailovanej keramiky; manžetové 
gombíky; medailóny (klenotnícke výrobky); medaily; 
mince; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); náramky 
(klenotnícke výrobky); náušnice; zlaté nite 
(klenotnícke výrobky); odznaky z drahých kovov; 
kazety na hodinky; prívesky (klenotnícke výrobky); 
prívesky na kľúče; prstene (klenotnícke výrobky); 
remienky na náramkové hodinky; retiazky (klenotnícke 
výrobky); retiazky na hodinky; retiazky z drahých 
kovov (klenotnícke výrobky); sochy z drahých kovov; 
sošky z drahých kovov; spony na kravaty; šperkovnice; 
hodinárske výrobky a chronometre; hodinové ručičky; 
hodiny; hodinové a hodinkové ciferníky; ozdobné 
ihlice; cestovné obaly a puzdrá na šperky; krabičky 
na šperky; textilné vyšívané náramky (bižutéria); 
umelecké diela z drahých kovov.

15 - Hudobné nástroje; bubny (hudobné nástroje); 
činely; flauty; gajdy; harmoniky; hudobné nástroje; 
husle; klarinety; kontrabasy; mandolíny; mechy 
hudobných nástrojov; sláčiky; prúty na sláčiky; stojany 
na hudobné nástroje; notové stojany; tamtamy; 
triangle; trombóny; trúbky; zvončeky (hudobné 
nástroje).
16 - Albumy; architektonické modely; baliaci papier; 
blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; 
ceruzky; držiaky na písacie potreby; fotografie 
(tlačoviny); kalendáre; katalógy; lepenkové alebo 
papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové 
škatule; litografie; nákresy; nože na papier (otvárače 
listov); obálky (papiernický tovar); obálky na 
dokumenty (papiernický tovar); obaly (papiernický 
tovar); obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo 
nezarámované; ozdobné papierové mašle iné ako 
do vlasov alebo stužkárska galantéria; oznámenia 
(papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká 
a tašky na balenie; papierové obrúsky (prestieranie); 
papierové obrusy; papierové ozdobné kvetináče; 
papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); 
papierové podložky pod poháre; papierové servítky; 
pečate; pečatidlá; pohľadnice; portréty; puzdrá na 
pasy; puzdrá na perá, perečníky; rytiny; stojany na perá 
a ceruzky; stolové prestieranie z papiera; škrobové 
obalové materiály; ťažidlo na papiere; tlače (rytiny); 
uhoľ na umelecké kreslenie; umelecké litografie; 
výšivkové vzory; záložky do kníh.
18 - Aktovky (kožená galantéria); biče; diplomatické 
kufríky; chlebníky; jazdecké sedlá; kabelkové rámy; 
kabelky; korbáče (biče); kovanie na konské postroje; 
koža (surovina alebo polotovar); kožené alebo kožou 
potiahnuté škatule; kožené cestovné tašky (kožená 
galantéria); kožené lepenky; kožené náramenné 
pásy; kožené obloženia nábytku; kožené ozdoby na 
nábytok; kožené remienky na bradu; kožené popruhy; 
kožené remene (sedlárske výrobky); kožené remienky; 
kožené šnúrky; tašky na náradie (prázdne); kožené 
vôdzky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; kožušiny; 
kožušiny (kože zvierat); kufre; náhubky; náprsné 
tašky; obaly na hudobné nástroje; obaly na kreditné 
karty (náprsné tašky); opraty; peňaženky; plecniaky; 
podkovy na konské kopytá; podložky pod jazdecké 
sedlá; poľovnícke tašky (torby); postroje pre zvieratá; 
poťahy na konské sedlá; prikrývky na kone; puzdrá 
na kľúče; puzdrá na navštívenky; kožené alebo kožou 
potiahnuté puzdrá; remienky (časť konského postroja); 
sedlárske výrobky; spoločenské kabelky; šatky na 
nosenie dojčiat; školské tašky (aktovky); turistické 
plecniaky; uzdy (konský postroj); uzdy (postroje pre 
zvieratá); vaky na nosenie dojčiat; vypracované kože; 
obojky pre zvieratá.
19 - Nekovové altánky (stavebné konštrukcie); 
brány (nekovové); busty z kameňa, betónu alebo 
mramoru; dlážky (nekovové); drevené dlážky; 
drevené obloženie; drevené stenové obloženia; drevo 
(polotovar); kamenné, betónové alebo mramorové 
figuríny; hrnčiarska hlina; kamenárske výrobky; kuríny 
(nekovové); náhrobné tabule (nekovové); nekovové 
značky (nie svetelné, nie mechanické); stavebné 
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obklady stien a priečok (nekovové); okná (nekovové); 
omietky (stavebný materiál); ozdobné lišty (nekovové); 
pamätné tabule (nekovové); pílené drevo; ploty 
(nekovové); pomníky (nekovové); sochy z kameňa, 
betónu a mramoru; kamenné, betónové alebo 
mramorové sošky; spracované drevo; stavebné drevo; 
stupne schodov (nekovové); trámy (nekovové); trhové 
stánky; tyče, žrde, bidlá; umelecké diela z kameňa, 
betónu a mramoru.
20 - Búdky pre zvieratá chované v domácnosti; 
búdy pre zvieratá chované v domácnosti; busty 
z dreva, vosku, sadry alebo plastov; bytové zariadenie 
(dekoračné predmety); dekoračné korálkové závesy; 
dekoratívne zvonkohry; domové čísla (nie kovové, nie 
svietiace); drevené alebo plastové krabice; drevené 
časti nábytku; drevené kostry postelí; drevené obaly 
na fľaše; drevené rámy do úľov; drevené, voskové, 
sadrové alebo plastové figuríny; hlavové opierky 
(časti nábytku); chaise longue (typ čalúneného 
kresla); interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; 
jelenie parohy; kancelársky nábytok; kolísky; komody, 
zásuvkové kontajnery, bielizníky; kovové stoly; kovový 
nábytok; kozubové zásteny (nábytok); kreslá; lavičky 
(nábytok); lôžka pre domáce zvieratá; lôžkoviny 
okrem posteľnej bielizne; nábytok; nekovové debny; 
nekovové držadlá, kľučky; nekovové koše; nekovové 
obloženia, ozdoby na rakvy; nekovové obloženie 
alebo ozdoby na nábytok; nekovové súdky; nekovové 
truhlice; nekovové vrchnáky na nádoby; novinové 
stojany; ohrádky pre dojčatá; paravány, zásteny 
(nábytok); pekárske košíky; písacie stoly; podhlavníky; 
podložky do ohrádok pre dojčatá; podstavce na kvety; 
podušky; podušky pre domáce zvieratá; police na 
knihy; police (samostatne stojaci nábytok); pracovné 
stoly; príborníky; priehradkové skrine; príručné 
toaletné zrkadielka; prepravné prútené koše; prútený 
alebo košikársky tovar; psie búdy; rámy na obrazy; 
rámy na vyšívanie; rohy (surovina alebo polotovar); 
rolety z tkaného dreva; rybárske koše; skrinky na 
hračky; skrinky na lieky; slamené obruby; slamníky; 
sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; spletaná 
slama; spletaná slama (okrem rohožiek); stojany na 
časopisy; stojany na dáždniky; stojany na klobúky; 
stojany na knihy; stojany na kvety (nábytok); stojany 
na uteráky (nábytok); stojany na vešanie kabátov; 
stolárske umelecké výrobky; stoličky; školský nábytok; 
taburetky; trojnožky (nábytok); drevené, voskové, 
sadrové alebo plastové umelecké predmety; vankúše; 
včelárske plásty; včelie plásty; včelie úle; vejáre; panely 
na vešanie kľúčov; vešiaky na odevy; vitríny (nábytok); 
vozíky (nábytok); vtáčie klietky, búdky; vystavovacie 
stojany; vývesné štíty z dreva alebo plastov; zámky 
okrem kovových a elektrických; zvieracie rohy.
21 - Aranžérske držiaky na kvety a rastliny; bonboniéry 
(prázdne); cedidlá na čaj; cedidlá pre domácnosť; 
cukorničky; čajníky; čajové naparovacie sitká; čajové 
súpravy (stolový riad); dekoračné práškové sklo; 
demižóny; dosky na krájanie chleba; dózy na čaj; 
drevené putne; držiaky na jedálne lístky; držiaky 
na mydlo; držiaky na špáradlá; džbány; figuríny 
(sošky) z porcelánu, keramiky, kameniny alebo zo 

skla; fľaše; formičky na vykrajovanie cesta (kuchynské 
potreby); formy na pečenie (kuchynské potreby); 
formy na prípravu jedál; hrebene; hrebene na 
zvieratá; hrnce, hrnčeky; hrnčeky; hrnčiarske výrobky; 
hrnčiarsky tovar; jedálenské súpravy; kadidelnice; 
kanvice (nie elektrické); kanvice na kávu (nie 
elektrické); kanvičky; kanvy; karafy; kastróly; kávové 
súpravy (stolový riad); keramické pekáče, panvice; 
keramické výrobky pre domácnosť; klietky pre 
zvieratá chované v domácnosti; koreničky; korytá 
na kŕmenie zvierat; koše pre domácnosť; košíky 
na chlieb pre domácnosť; kotlík (hrniec); kovové 
ražne na prípravu jedál; krčahy; kuchynské dosky na 
krájanie; kuchynské hrnce; kuchynské mlynčeky, nie 
elektrické; kuchynské naberačky; kuchynské nádoby; 
kuchynský riad; kuchynský riad (okrem príborov); 
kuchynský riad na podávanie jedál; kvetináče; likérové 
súpravy; lisy na cesnak (kuchynské náradie); lyžice na 
obúvanie, obuváky; maľované sklené výrobky; metly; 
miešacie lyžice (kuchynské náradie); miešače okrem 
elektrických pre domácnosť; misy; misy na zeleninu; 
ručné mlynčeky pre domácnosť; naberačky; nádoby 
na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; obaly na 
mydlá; otočné podnosy (kuchynské potreby); otvárače 
na fľaše (elektrické aj neelektrické); ozdobné črepníky 
(nie papierové); ozdobné stolové misy; papierové 
alebo plastové poháre; piknikové koše (s riadom); 
pivové poháre; podložky na pečenie; podnosy 
(tácne); podnosy pre domácnosť; poháre na ovocie; 
poháre, šálky, hrnčeky na pitie; poklopy na maslo; 
poklopy z textílií na udržanie teploty v čajníkoch; 
pokrievky na syr; polievacie kanvy; polievkové misy; 
porcelán; porcelánové alebo sklené vývesné štíty; 
porcelánové, keramické, kameninové alebo sklenené 
busty; porcelánové, keramické, kameninové alebo 
sklenené sochy; porcelánové, keramické, kameninové 
alebo sklenené umelecké predmety; potreby na 
varenie (nie elektrické); potreby pre domácnosť; 
pracháče na koberce (ručné nástroje); príklopy na 
jedlo; prstencové svietniky; rajnice na pečenie, varenie 
(nie elektrické); riedke hrebene na rozčesávanie 
vlasov; ručné kávové mlynčeky; ručné mlynčeky 
na korenie; rukavice pre domácnosť; schránky na 
chlieb; schránky na keksy; sitá pre domácnosť; sklené 
banky (nádoby); sklené gule; sklené mozaiky nie pre 
stavebníctvo; sklené nádoby; sklené poháre; sklené 
zátky; sklenené nádoby (domáce potreby); soľničky; 
sporiteľničky (nie kovové); stierky (kuchynské náradie); 
stojany na obrúsky; stojany na vajíčka; stolné stojany 
na nože; súpravy karáf na olej a ocot; svietniky; šálky; 
škatuľky na desiatu; špáradlá; taniere; tanieriky pod 
fľaše (nie papierové, nie prestieranie); tanieriky pod 
šálky; toaletné pomôcky; váľky na cesto; varešky; vázy; 
viacramenné svietniky; vlasy na kefy a štetky; vrecká 
na cukrovinky; záhradnícke rukavice; zásobníky na 
papierové utierky; zhášadlá sviečok; rúčky na metly.
22 - Celtovina; perie (vypchávkový materiál); páperové 
deky; vlna (surovina alebo polotovar); ovčia vlna; 
prútené obaly na fľaše; slamené obaly na fľaše.
23 - Bavlnené nite a priadze; vlnené nite a priadze; 
vyšívacie nite a priadze.
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24 - Bavlnené plátno; bavlnené textílie; bytový textil; 
cestovné deky; kanava (riedka tkanina) na tapisérie 
alebo na vyšívanie; konopné plátno; konopné tkaniny; 
kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); ľanové textílie; 
obliečky na matrace; obliečky na vankúše; obrusy 
(okrem papierových); ozdobné obliečky na vankúše; 
papierové posteľné pokrývky; plachty; plátno so 
šikmou väzbou; pleteniny (textílie); textilné podložky 
na stôl (anglické prestieranie); textilné podložky pod 
poháre alebo taniere (prestieranie); posteľná bielizeň; 
posteľné pokrývky; posteľné pokrývky a prikrývky; 
matracovina; textilné prestieranie na stolovanie; 
prešívané posteľné pokrývky; prikrývky; riedko tkané 
konopné plátno; stolová bielizeň (nie papierová); 
stolové behúne, nie papierové; textilné alebo plastové 
závesy; textilné materiály; textilné nástenné dekorácie; 
textilné obrúsky na stolovanie; textilné uteráky; 
textilné uteráky na tvár; textilné vreckovky; utierky na 
riad; vlnené textílie; voskované plátno.
25 - Čelenky (oblečenie); čiapky; galoše; chrániče 
uší proti chladu (pokrývky hlavy); kabáty; klobúky; 
košele; košele s krátkym rukávom; kožené odevy; 
kožušiny (oblečenie); nohavice; opasky na doklady 
a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; palčiaky; 
papuče; pleteniny; pleteniny (oblečenie); pokrývky 
hlavy; ponožky; priliehavé čiapky; pulóvre; rukavice; 
rukávniky; spodná bielizeň; sukne; svetre; šály 
uviazané pod krkom; šatky (na krk); šatky, šály; 
športové tielka; zástery; závoje; závoje, čepce (časti 
rehoľných odevov); odevy, obuv, pokrývky hlavy; 
protišmykové pomôcky na obuv; obuv; spodné časti 
pančúch; baretky; pleteniny; vysoká obuv; nízke 
čižmy; špičky na obuv; nákrčníky; krátke kabátiky; 
živôtiky, korzety (spodná bielizeň); opasky (časti 
odevov); odevy; spodná bielizeň pohlcujúca pot; 
kravaty; zvršky topánok; návleky; cyklistické oblečenie; 
šerpy; kožušinové štóly; šnurovačky; galoše; vesty; 
nepremokavé odevy; kožušinové kabáty; pyžamá; šaty; 
dreváky; sandále; zvrchníky; bundy; podbradníky, nie 
papierové; topánky; vysoká športová obuv; čelenky 
(oblečenie); spodničky; legíny; lyžiarska obuv; odevy 
z imitácií kože; kožené odevy; tričká; pončá; lyžiarske 
rukavice; gamaše (doplnky obuvi); župany.
26 - Brošne (doplnky oblečenia); čipkársky tovar; čipky; 
čipky, krajky; klobúkové ozdoby (stužkársky tovar); 
mašle do vlasov; nažehľovacie ozdoby na textilné 
výrobky (galantéria); odznaky na odevy, nie z drahých 
kovov; pracky na opasky; ozdobné brošne; ozdoby do 
vlasov; ozdoby na obuv (stužkársky tovar); pletené 
šnúry; sponky do vlasov; sponky do vlasov; strieborné 
výšivky (galantéria); stuhy do vlasov; šnúry na odevy; 
škatuľky na ihly; ihlice do vlasov; výšivky (galantéria).
27 - Dverové rohožky; koberce; kobercové podložky; 
papierové tapety; textilné tapety.
28 - Bábiky; bábky; dáma (hra); domčeky pre 
bábiky; domino (hra); držiaky na sviečky na 
vianočné stromčeky; figúrky (hračky); guľky na 
hranie; hojdacie koníky; hojdačky; hračky; kocky 
(hra); kolky (figúrky); koše na rybolov; mäkké hračky; 
medvedíky (hračky); odevy pre bábiky; ozdoby 
na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies 

a cukroviniek); podkovy (hračky); postieľky pre bábiky; 
rapkáče; sánky (športové potreby); stavebnicové 
kocky (hračky); stojany na vianočné stromčeky; 
šachové hry; šachovnice; vĺčiky (hračky); zvončeky na 
vianočné stromčeky; hry, hračky; ozdoby na vianočné 
stromčeky; telocvičné a športové potreby; hračky pre 
zvieratá chované v domácnosti; hrany na lyže; lopty 
na hranie; balóny (na oslavy, na hranie); hojdacie 
koníky; dojčenské fľaše pre bábiky; hracie lopty; 
šarkany; navijaky na šarkanov; stavebnice; hokejky; 
hracie dosky na dámu; atrapy, napodobeniny tovarov 
a žartovné predmety; lyžiarske viazanie; šípky (hra); 
spoločenské hry; divadelné masky; obaly na lyže; lyže; 
plyšové hračky; snežnice; matriošky; hracie deky pre 
batoľatá; lyžiarske palice.
29 - Bravčová masť; bravčové mäso; brusnicový 
kompót; divina; držky; džemy; sušené hrozienka; 
hummus (cícerová kaša); huspenina; hydina (mäso); 
jablkový kompót; hotové jedlá pozostávajúce 
prevažne z rýb; jogurt; kandizované ovocie; 
kefír (mliečny nápoj); klobásy, salámy, párky; 
kompóty; koncentrované vývary; konzervovaná 
cibuľa; konzervovaná fazuľa; konzervovaná šošovica; 
konzervovaná zelenina; konzervované hľuzovky; 
konzervované mäso; konzervované ovocie; 
konzervované ryby; konzervované šampiňóny; 
konzervovaný cesnak; konzervovaný hrach; konzervy 
s ovocím; konzervy so zeleninou; potravinársky 
repkový olej; krvavé jaternice; potravinársky kukuričný 
olej; kyslá kapusta; kyslé mlieko; lúpané slnečnicové 
semená; margarín; marmelády; maslo; maslové 
krémy; mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky; 
mliečne koktaily; mliečne nápoje (s vysokým 
obsahom mlieka); mliečne výrobky; mlieko; mrazené 
ovocie; nakladaná zelenina; nakladané uhorky; 
ovocie naložené v alkohole; ovocná dreň; ovocné 
chuťovky; ovocné šaláty; ovocné šupky; konzervovaná 
paprika; paradajková šťava na prípravu jedál; 
paradajkový pretlak; pečeň; pečeňová paštéta; plátky 
sušeného ovocia; polievky; potravinárske oleje; 
rybacia pena; rybie plátky (filé); ryby (neživé); 
slanina; „smetana“ (ruská kyslá smotana); smotana 
(mliečne výrobky); spracované škrupinové ovocie; 
spracovaný peľ (potravina); srvátka; sušená zelenina; 
sušené vajcia; syridlá; syry; šľahačka; špik (potraviny); 
šunka; tukové nátierky na chlieb; údeniny; varená 
zelenina; zelenina v štipľavom náleve; zeleninové 
šaláty; zeleninové šťavy na prípravu jedál; zemiakové 
lupienky.
30 - Bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); 
aníz (semená); badián; bezlepkový chlieb; cereálne 
tyčinky; cestoviny; cestá na koláče; cestá na 
zákusky; cestoviny; cukor; cukrárske výrobky; cukríky; 
cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných 
stromčekov; čajové nápoje; čokoláda; droždie do 
cesta; fazuľová múka; harmančekové nápoje; chlieb; 
jemné pečivárske výrobky; káva, čaj, kakao a kávové 
náhradky; karamelky (cukríky); kečup; keksy, zákusky; 
konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady); 
korenie; koreniny; kukuričná krupica; kukuričná múka; 
kukuričné vločky; kvások; kvety a listy rastlín (náhradky 
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čaju); ľanové semená na prípravu jedál (koreniny); 
obilné klíčky (potraviny); lúpaný jačmeň; lúpaný 
ovos; marinády; mäsové šťavy; med; mletá kukurica; 
mletý jačmeň; mletý ďumbier (korenie); mletý ovos; 
mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; 
múka; hotové jedlá pozostávajúce prevažne z múky; 
nekysnutý chlieb; obilné klíčky (potraviny); obilninové 
chuťovky; obilninové vločky; oblátky; ovocné omáčky; 
ovocné želé (cukrovinky); ovsené potraviny; ovsené 
vločky; ovsený výražok (múka); spracované orechy; 
orechy v čokoláde; palacinky; paprika (koreniny); 
pečivo (rožky); pečivo s mäsovou náplňou; penové 
zákusky (cukrovinky); perníky, medovníky; plnené 
koláče; pražená kukurica; prípravky z obilnín; propolis; 
pšeničná krupica; pšeničná múka (výražková); rezance; 
sladké žemle; slané pečivo (krekery); strúhanka; 
sucháre; sušienky; škorica (korenina); sušienky, keksy; 
škrob (potraviny); včelia kašička; zákusky, koláče.
31 - Borievky (plody); čerstvé záhradné bylinky; 
čerstvá cibuľa; kvetinové cibule; čerstvé egreše; 
čerstvá fazuľa; čerstvé gaštany; živá hydina; kukurica; 
živé kvety; sušené kvety (na dekoráciu); vence 
zo živých kvetov; čerstvé lieskové oriešky; mandle 
(ovocie); nespracované orechy; čerstvé ovocie; ovos; 
paprika (rastlina); peľ (surovina); čerstvý pór; pšenica; 
zrno (osivo); rastliny; sušené rastliny na dekoráciu; 
rebarbora; čerstvá cvikla; živé ryby; sadenice; slad na 
výrobu piva a liehovín; stromy; čerstvý hlávkový šalát; 
čerstvé šampiňóny; čerstvá šošovica; čerstvý špenát; 
čerstvá tekvica veľkoplodá; čerstvá cvikla; prírodné 
trávniky; čerstvá uhorky; úžitkové domáce zvieratá; 
vence zo živých kvetov; vinič (rastlina); čerstvá 
zelenina; čerstvé zemiaky; zrno (obilie); zvieratá 
chované v zverincoch; živé zvieratá.
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické 
nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; pivo; 
sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu 
nápojov; nealkoholické ovocné výťažky; ďumbierové 
pivo (zázvorové); sladové pivo; pivná mladinka; 
nealkoholické ovocné nápoje; srvátkové nápoje; 
nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; ovocné 
džúsy; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); 
prípravky na výrobu sýtenej vody; minerálne 
vody (nápoje); stolové vody; mušty; limonády; 
chmeľové výťažky na výrobu piva; zeleninové 
džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád; sladina 
(výluh sladu); hroznový mušt (nekvasený); sóda; 
paradajkový džús (nápoj); sýtené vody; nealkoholické 
aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; 
izotonické nápoje; nealkoholický jablkový mušt; 
kvas (nealkoholický nápoj); medové nealkoholické 
nápoje; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; 
pivové koktaily; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; 
proteínové nápoje pre športovcov; ryžové nápoje, 
nie náhradky mlieka; nealkoholické nápoje s kávovou 
príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; 
jačmenné pivo; nealkoholické nápoje zo sušeného 
ovocia; ochutené pivo.
33 - Alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické 
nápoje okrem piva; alkoholické výťažky z ovocia; 
alkoholové extrakty (tinktúry); brandy, vínovica; 

destilované nápoje; griotka; horké likéry; hruškový 
mušt (alkoholický); jablčné mušty (alkoholické); 
liehoviny; likéry; medovina; víno; anízový likér; 
digestíva (likéry a liehoviny); obilninové destilované 
alkoholické nápoje.
40 - Fúkanie skla; dámske krajčírstvo, šitie; 
kotlárstvo; kováčstvo; lisovanie ovocia; mlynárstvo; 
obrábanie kovov; spracovanie papiera; úprava papiera 
(apretovanie); opracovávanie dreva; údenie potravín; 
rytie, gravírovanie; sedlárska výroba; údenie potravín; 
spracovanie vlny; vypaľovanie keramiky.

(540)
 

(550) obrazová
(591) PANTONE 1795 CCMYK: 10—100—100—0RGB: 185—

5—35HEX RGB: #b90523
(731) Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION 

LIPTOV, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 1, 
SK;

 

(210) 3090-2021
(220) 2.12.2021
(511) 29, 30, 35 NCL (11)
(511) 29 - Potravinárske oleje a tuky.

30 - Horčica; kečup; majonézy; tatárska omáčka; ocot; 
chuťové prísady; omáčky (chuťové prísady); nálev na 
nakladanie (chuťové prísady); korenie; koreniny; zmesi 
korenia.
35 - Reklama; marketing; obchodný manažment; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná 
administratíva; veľkoobchodné a maloobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 29 a 30 tohto 
zoznamu; poskytovanie všetkých služieb uvedených 
v triede 35 tohto zoznamu vo vzťahu k tovarom 
uvedeným v triedach 29 a 30 tohto zoznamu.

(540) ALWA ZNOJEMSKÝ NÁLEV
(550) slovná
(731) ALBA plus, s.r.o., Jana Palacha 515, Zelené Předměstí, 

530 02 Pardubice, CZ;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková, Bratislava-Petržalka, SK;
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(210) 3143-2021
(220) 8.12.2021
(511) 35, 41, 44 NCL (11)
(511) 35 - Administratívne služby pri odporúčaní 

špecializovaných lekárov; cielený marketing; 
marketing; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti 
komunikácie (reklama); poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní 
a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere 
tovarov a služieb; odborné posudky efektívnosti 
podnikov; podnikové komunikačné služby.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; 
organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); informácie o výchove a vzdelávaní; 
odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-
how; vzdelávanie.
44 - Zdravotné poradenstvo.

(540)
 

(550) obrazová
(591) Pantone Green/100-0-60-0, Violet/69-100-0-0
(731) B. Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava, SK;

 

(210) 3156-2021
(220) 9.12.2021
(511) 32, 33, 35, 43 NCL (11)
(511) 32 - Pivo; sladové pivo; pivná mladinka; nealkoholické 

pivo; nízkoalkoholické pivo; chmeľové výťažky na 
výrobu piva; sladina (výluh sladu); ďumbierové 
pivo (zázvorové); miešané nápoje z piva; kvas 
(nealkoholický nápoj); pivové koktaily; nealkoholické 
nápoje; izotonické nápoje; nealkoholické energetické 
nápoje; nealkoholické koktaily; príchute na výrobu 
nealkoholických nápojov; nealkoholické prípravky na 
výrobu nápojov; nealkoholické ovocné výťažky; mušty; 
limonády; nealkoholické aperitívy; stolové vody; 
minerálne a sýtené vody (nápoje); nealkoholické 
ovocné nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu 
nápojov; sladový sirup na výrobu nápojov; 
nealkoholický cider.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; vopred pripravené 
miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); cider 
(alkoholický nápoj); jablčné mušty (alkoholické); 
hruškový mušt (alkoholický); alkoholické výťažky 
z ovocia; víno; vodnár (matolinové víno); aperitívy; 
destilované nápoje; koktaily; digestíva (liehoviny 
a likéry); liehoviny; liehové esencie; brandy, vínovica; 
alkoholické nápoje s ovocím; saké; alkoholické nápoje 
z ryže; alkoholické nápoje z cukrovej trstiny (nira).

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s pivom, s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi 
a s tovarom uvedeným v triedach 32 a 33 
tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s pivom, s alkoholickými a nealkoholickými 
nápojmi, so sladom, so sladom na výrobu piva 
a liehovín, so sladom pre zvieratá, s naklíčeným 
sladom, s nespracovanými sladovými obilninami, so 
sladovým jačmeňom, so zvyškami sladových látok 
používanými ako krmivo pre zvieratá, s pivným 
jačmeňom na varenie piva, s chmeľovými šiškami, 
s chmeľovými granulami, s chmeľom, s múkou 
so zníženým obsahom bielkovín používanou pri 
výrobe piva, s pivným octom, s chemikáliami 
používanými pri varení piva, s činidlami na čírenie piva, 
s enzýmami pre pivovarnícky priemysel, s plesňovými 
enzýmami na varenie piva, s konzervačnými činidlami 
do piva, s pivovarníckym obilím ako hnojivom, 
s farbivami a pigmentmi do piva; prenájom predajných 
automatov; maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoznamu 
poskytované prostredníctvom katalógov, internetu, 
televízie a iných komunikačných médií; obchodné 
poradenstvo v oblasti franchisingu; reklama; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie 
reklamných textov; vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných materiálov; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; televízna reklama; 
rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie 
reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; marketing; 
podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie 
veľtrhov; organizovanie reklamných a obchodných 
predvádzacích akcií na podporu predaja výrobkov 
a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; zostavovanie 
štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 
analýzy nákladov; fakturácie; vyhľadávanie sponzorov; 
komerčné informačné kancelárie; reklamné agentúry; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených 
v triedach 35 a 43 tohto zoznamu.
43 - Bary (služby); pivárne (služby); kaviarne; 
rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); reštauračné (stravovacie) služby; 
samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; 
prenájom prechodného ubytovania; prenájom 
prenosných stavieb; požičiavanie stoličiek, stolov, 
obrusov a nápojového skla; poskytovanie pozemkov 
pre kempingy.
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(540)
 

(550) obrazová
(731) Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, Hurbanovo, 

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

 

(210) 3158-2021
(220) 9.12.2021
(511) 32, 33, 35, 43 NCL (11)
(511) 32 - Pivo; sladové pivo; pivná mladinka; nealkoholické 

pivo; nízkoalkoholické pivo; chmeľové výťažky na 
výrobu piva; sladina (výluh sladu); ďumbierové 
pivo (zázvorové); miešané nápoje z piva; kvas 
(nealkoholický nápoj); pivové koktaily; nealkoholické 
nápoje; izotonické nápoje; nealkoholické energetické 
nápoje; nealkoholické koktaily; príchute na výrobu 
nealkoholických nápojov; nealkoholické prípravky na 
výrobu nápojov; nealkoholické ovocné výťažky; mušty; 
limonády; nealkoholické aperitívy; stolové vody; 
minerálne a sýtené vody (nápoje); nealkoholické 
ovocné nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu 
nápojov; sladový sirup na výrobu nápojov; 
nealkoholický cider.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; vopred pripravené 
miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); cider 
(alkoholický nápoj); jablčné mušty (alkoholické); 
hruškový mušt (alkoholický); alkoholické výťažky 
z ovocia; víno; vodnár (matolinové víno); aperitívy; 
destilované nápoje; koktaily; digestíva (liehoviny 
a likéry); liehoviny; liehové esencie; brandy, vínovica; 
alkoholické nápoje s ovocím; saké; alkoholické nápoje 
z ryže; alkoholické nápoje z cukrovej trstiny (nira).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s pivom, s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi 
a s tovarom uvedeným v triedach 32 a 33 
tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s pivom, s alkoholickými a nealkoholickými 
nápojmi, so sladom, so sladom na výrobu piva 
a liehovín, so sladom pre zvieratá, s naklíčeným 
sladom, s nespracovanými sladovými obilninami, so 

sladovým jačmeňom, so zvyškami sladových látok 
používanými ako krmivo pre zvieratá, s pivným 
jačmeňom na varenie piva, s chmeľovými šiškami, 
s chmeľovými granulami, s chmeľom, s múkou 
so zníženým obsahom bielkovín používanou pri 
výrobe piva, s pivným octom, s chemikáliami 
používanými pri varení piva, s činidlami na čírenie piva, 
s enzýmami pre pivovarnícky priemysel, s plesňovými 
enzýmami na varenie piva, s konzervačnými činidlami 
do piva, s pivovarníckym obilím ako hnojivom, 
s farbivami a pigmentmi do piva; prenájom predajných 
automatov; maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoznamu 
poskytované prostredníctvom katalógov, internetu, 
televízie a iných komunikačných médií; obchodné 
poradenstvo v oblasti franchisingu; reklama; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie 
reklamných textov; vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných materiálov; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; televízna reklama; 
rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie 
reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; marketing; 
podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie 
veľtrhov; organizovanie reklamných a obchodných 
predvádzacích akcií na podporu predaja výrobkov 
a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; zostavovanie 
štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 
analýzy nákladov; fakturácie; vyhľadávanie sponzorov; 
komerčné informačné kancelárie; reklamné agentúry; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených 
v triedach 35 a 43 tohto zoznamu.
43 - Bary (služby); pivárne (služby); kaviarne; 
rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); reštauračné (stravovacie) služby; 
samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; 
prenájom prechodného ubytovania; prenájom 
prenosných stavieb; požičiavanie stoličiek, stolov, 
obrusov a nápojového skla; poskytovanie pozemkov 
pre kempingy.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, zelená, odtiene béžovej
(731) Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, Hurbanovo, 

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

 

(210) 3159-2021
(220) 9.12.2021
(511) 32, 33, 35, 43 NCL (11)
(511) 32 - Pivo; sladové pivo; pivná mladinka; nealkoholické 

pivo; nízkoalkoholické pivo; chmeľové výťažky na 
výrobu piva; sladina (výluh sladu); ďumbierové 
pivo (zázvorové); miešané nápoje z piva; kvas 
(nealkoholický nápoj); pivové koktaily; nealkoholické 
nápoje; izotonické nápoje; nealkoholické energetické 
nápoje; nealkoholické koktaily; príchute na výrobu 
nealkoholických nápojov; nealkoholické prípravky na 
výrobu nápojov; nealkoholické ovocné výťažky; mušty; 
limonády; nealkoholické aperitívy; stolové vody; 
minerálne a sýtené vody (nápoje); nealkoholické 
ovocné nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu 
nápojov; sladový sirup na výrobu nápojov; 
nealkoholický cider.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; vopred pripravené 
miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); cider 
(alkoholický nápoj); jablčné mušty (alkoholické); 
hruškový mušt (alkoholický); alkoholické výťažky 
z ovocia; víno; vodnár (matolinové víno); aperitívy; 
destilované nápoje; koktaily; digestíva (liehoviny 
a likéry); liehoviny; liehové esencie; brandy, vínovica; 
alkoholické nápoje s ovocím; saké; alkoholické nápoje 
z ryže; alkoholické nápoje z cukrovej trstiny (nira).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s pivom, s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi 
a s tovarom uvedeným v triedach 32 a 33 
tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s pivom, s alkoholickými a nealkoholickými 
nápojmi, so sladom, so sladom na výrobu piva 
a liehovín, so sladom pre zvieratá, s naklíčeným 
sladom, s nespracovanými sladovými obilninami, so 
sladovým jačmeňom, so zvyškami sladových látok 

používanými ako krmivo pre zvieratá, s pivným 
jačmeňom na varenie piva, s chmeľovými šiškami, 
s chmeľovými granulami, s chmeľom, s múkou 
so zníženým obsahom bielkovín používanou pri 
výrobe piva, s pivným octom, s chemikáliami 
používanými pri varení piva, s činidlami na čírenie piva, 
s enzýmami pre pivovarnícky priemysel, s plesňovými 
enzýmami na varenie piva, s konzervačnými činidlami 
do piva, s pivovarníckym obilím ako hnojivom, 
s farbivami a pigmentmi do piva; prenájom predajných 
automatov; maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoznamu 
poskytované prostredníctvom katalógov, internetu, 
televízie a iných komunikačných médií; obchodné 
poradenstvo v oblasti franchisingu; reklama; online 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie 
reklamných textov; vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných materiálov; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; televízna reklama; 
rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie 
reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; 
platené reklamné služby typu „klikni sem“; marketing; 
podpora predaja pre tretie osoby; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie 
veľtrhov; organizovanie reklamných a obchodných 
predvádzacích akcií na podporu predaja výrobkov 
a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná 
administratíva; kancelárske práce; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; zostavovanie 
štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; 
analýzy nákladov; fakturácie; vyhľadávanie sponzorov; 
komerčné informačné kancelárie; reklamné agentúry; 
obchodné sprostredkovanie služieb uvedených 
v triedach 35 a 43 tohto zoznamu.
43 - Bary (služby); pivárne (služby); kaviarne; 
rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie 
hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); reštauračné (stravovacie) služby; 
samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; 
prenájom prechodného ubytovania; prenájom 
prenosných stavieb; požičiavanie stoličiek, stolov, 
obrusov a nápojového skla; poskytovanie pozemkov 
pre kempingy.



77 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, sivá, odtiene červenej
(731) Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, Hurbanovo, 

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

 

(210) 3165-2021
(220) 10.12.2021
(511) 25, 35 NCL (11)
(511) 25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; konfekcia 

(odevy); pánska, dámska a detská obuv; vysoká 
obuv; šnurovacie topánky; vysoká športová obuv; 
pracovná obuv (okrem ochrannej obuvi); papuče; 
spodná bielizeň; bundy; boa (ozdoba z peria alebo 
kožušiny na ovinutie okolo krku); body (spodná 
bielizeň); cyklistické oblečenie; cylindre (klobúky); 
čelenky (oblečenie); čiapky; chrániče uší proti chladu 
(pokrývky hlavy); detské nohavičky (bielizeň); goliere 
(časti odevov); kabáty; kapucne (časti odevov); 
klobúky; kombiné (spodná bielizeň); kombinézy 
(oblečenie); korzety; kostýmy, obleky; košele; kožušiny 
(oblečenie); krátke kabátiky; peleríny; parky (teplé 
krátke kabáty s kapucňou); krátke nohavice; jazdecké 
krátke nohavice; pánska spodná bielizeň (trenírky, 
boxerky); kravaty; kúpacie plášte; pláštenky; manžety 
(časti odevov); náprsenky; nohavice; pančuchy; 
pančuškové nohavice; pánska spodná bielizeň (slipy); 
plavky; plážová obuv; plážové oblečenie; pleteniny 
(oblečenie); odevy z imitácií kože; podprsenky; 
pokrývky hlavy; ponožky; pracovné plášte; pulóvre; 
pyžamá; rukavice; saká; spodničky; sukne; šaty; šatky, 
šály šerpy; potné vložky; uniformy; vrchné ošatenie; 
zástery; závoje; zvrchníky; župany; vrecká na odevy; 
gymnastické dresy; maškarné kostýmy; šilty (pokrývky 
hlavy); topánky; galoše; podpätky; sandále; dámske, 
pánske, detské odevy; blúzy; kombinézy (oblečenie); 
dámske slávnostné šaty; pánske obleky; kožušinové 
kabáty; kožuchy; oblečenie do dažďa; vesty; opasky 
(časti odevov); podkolienky; pončá; kožušinové štóly; 

odevy na šport; svetre; vreckovky do saka; nočné 
košele; tričká; športové tielka; tenisové a golfové 
oblečenie (okrem rukavíc); džínsy; blejzre (ľahké 
športové saká).
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 25 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triede 25 tohto zoznamu; 
rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); reklama; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri 
výbere tovarov a služieb; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok; 
online poskytovanie obchodného priestoru pre 
nákupcov a predajcov tovarov a služieb; obchodné 
sprostredkovateľské služby.

(540)
 

(550) obrazová
(731) Kadlec Martin, Vinohradnícka ulica 2296/38, Nové 

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

 

(210) 3173-2021
(220) 13.12.2021
(511) 3, 5, 8, 10, 18, 20, 21, 28, 31, 35, 39, 44 NCL (11)
(511) 3 - Parfumy pre zvieratá; hygienické prípravky pre 

zvieratá; kozmetické prípravky pre zvieratá; čistiace 
prípravky pre chovateľov zvierat.
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky pre zvieratá; 
diétne a dietetické látky na zverolekárske použitie; 
potravinové doplnky pre zvieratá; dezinfekčné 
prípravky pre zvieratá; liečivá pre zvieratá; náplasti 
a obväzový materiál pre zvieratá; plienky pre zvieratá 
chované v domácnosti; protiparazitické prípravky pre 
zvieratá; prípravky na umývanie psov (insekticídy); 
šampóny s liečivými účinkami pre zvieratá chované 
v domácnosti; repelenty pre psov; protiparazitické 
obojky pre zvieratá.
8 - Ručné strojčeky na strihanie zvierat.
10 - Ortopedické pomôcky pre zvieratá.
18 - Vôdzky, obojky a oblečenie pre zvieratá z kože, 
alebo z imitácie kože.
20 - Búdy pre zvieratá z dreva, alebo z plastických 
hmôt; prepravky na prepravu zvierat z dreva, alebo 
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z plastických hmôt; nábytok pre domáce zvieratá 
z dreva, alebo z plastických hmôt.
21 - Hrebene na zvieratá; špongie na umývanie 
zvierat; kefy na zvieratá; zubné kefky pre zvieratá; 
nádoby na uskladnenie potravy pre zvieratá; misky 
na kŕmenie a na napájanie zvierat chovaných 
v domácnosti; odpadové nádoby pre zvieratá chované 
v domácnosti; misky na robenie očisty pre zvieratá 
chované v domácnosti.
28 - Hračky pre zvieratá.
31 - Nápoje pre zvieratá; pochúťky na žuvanie 
pre zvieratá; krmivo pre zvieratá; zrno (krmivo 
pre zvieratá); suché krmivo; psie sucháre; ľanová 
múčka (krmivo pre zvieratá); podstielky pre zvieratá; 
piesok do toaliet pre zvieratá chované v domácnosti; 
posilňujúce prípravky pre zvieratá; sépiové kosti pre 
vtákov; vápno (krmivo pre zvieratá); kocúrnik obyčajný.
35 - Maloobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami 
a s lekárskymi potrebami; veľkoobchodné služby 
s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi 
prípravkami a s lekárskymi potrebami; maloobchodné 
služby s chovateľskými potrebami a krmivami; 
veľkoobchodné služby s chovateľskými potrebami 
a krmivami; maloobchodné služby s chovateľskými 
potrebami a krmivami prostredníctvom internetu; 
veľkoobchodné služby s chovateľskými potrebami 
a krmivami prostredníctvom internetu; online 
maloobchodné služby s krmivom pre zvieratá, 
vitamínmi a liečivami pre zvieratá, kozmetickými 
prípravkami pre zvieratá, postrojmi, poťahmi, 
prepravkami a cestovnými taškami na prepravu 
zvierat, oblečením pre zvieratá, knihami o zvieratách, 
podstielkami, sieťami, škrabadlami, odpočívadlami, 
toaletami, lopatkami, miskami, barelmi, uzávermi na 
konzervy pre zvieratá, pamlskami, hračkami, obojkami, 
vôdzkami, pelechmi, pamlskami pre psy, nábytkom 
pre zvieratá, fontánami, hračkami pre psy, ohrádkami, 
búdami pre zvieratá z dreva, alebo z plastických hmôt, 
dvierkami pre psy, elektronickými obojkami, GPS pre 
psy, pôrodnými boxami, fľašami na mlieko, akváriami 
a akváriovými setmi, stolíkmi a skrinkami pod 
akváriá, krmivom pre akváriové rybičky, dekoráciami 
do akvárií, akváriovou technikou, prípravkami proti 
riasam, substrátmi pre chov živočíchov, liečivami 
pre ryby, teráriami pre zvieratá, krmivom pre 
terárijné zvieratá, osvetlením do terária, teráriami 
pre korytnačky, vyhrievaním do terária, klietkami pre 
králiky, klietkami pre hlodavce, klietkami pre fretky, 
napájadlami, vôdzkami a postrojmi pre hlodavce, 
vôdzkami a postrojmi pre fretky, minerálnymi blokmi, 
kolotočmi, domčekmi a hojdačkami, kúpeľňami, 
kefami, nožničkami, pelechmi pre králiky, pelechmi pre 
fretky, pochúťkami pre vtákov, klietkami a voliérami, 
vonkajšími kŕmidlami, búdkami; online veľkoobchodné 
služby s krmivom pre zvieratá, vitamínmi a liečivami 
pre zvieratá, kozmetickými prípravkami pre zvieratá, 
postrojmi, poťahmi, prepravkami a cestovnými 
taškami na prepravu zvierat, oblečením pre 
zvieratá, knihami o zvieratách, podstielkami, sieťami, 
škrabadlami, odpočívadlami, toaletami, lopatkami, 

miskami, barelmi, uzávermi na konzervy pre zvieratá, 
pamlskami, hračkami, obojkami, vôdzkami, pelechmi, 
pamlskami pre psy, nábytkom pre zvieratá, fontánami, 
hračkami pre psy, ohrádkami, búdami pre zvieratá 
z dreva, alebo z plastických hmôt, dvierkami 
pre psy, elektronickými obojkami, GPS pre psy, 
pôrodnými boxami, fľašami na mlieko, akváriami 
a akváriovými setmi, stolíkmi a skrinkami pod 
akváriá, krmivom pre akváriové rybičky, dekoráciami 
do akvárií, akváriovou technikou, prípravkami proti 
riasam, substrátmi pre chov živočíchov, liečivami 
pre ryby, teráriami pre zvieratá, krmivom pre 
terárijné zvieratá, osvetlením do terária, teráriami 
pre korytnačky, vyhrievaním do terária, klietkami pre 
králiky, klietkami pre hlodavce, klietkami pre fretky, 
napájadlami, vôdzkami a postrojmi pre hlodavce, 
vôdzkami a postrojmi pre fretky, minerálnymi blokmi, 
kolotočmi, domčekmi a hojdačkami, kúpeľňami, 
kefami, nožničkami, pelechmi pre králiky, pelechmi pre 
fretky, pochúťkami pre vtákov, klietkami a voliérami, 
vonkajšími kŕmidlami, búdkami.
39 - Doprava a doručovanie tovarov; balenie tovarov; 
skladovanie tovarov.
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu zvierat.

(540) Labku na to!
(550) slovná
(731) SpokojenyPes.cz s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 

Praha, CZ;
(740) Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK;

 

(210) 3174-2021
(220) 13.12.2021
(511) 3, 5, 8, 10, 18, 20, 21, 28, 31, 35, 39, 44 NCL (11)
(511) 3 - Parfumy pre zvieratá; hygienické prípravky pre 

zvieratá; kozmetické prípravky pre zvieratá; čistiace 
prípravky pre chovateľov zvierat.
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky pre zvieratá; 
diétne a dietetické látky na zverolekárske použitie; 
potravinové doplnky pre zvieratá; dezinfekčné 
prípravky pre zvieratá; liečivá pre zvieratá; náplasti 
a obväzový materiál pre zvieratá; plienky pre zvieratá 
chované v domácnosti; protiparazitické prípravky pre 
zvieratá; prípravky na umývanie psov (insekticídy); 
šampóny s liečivými účinkami pre zvieratá chované 
v domácnosti; repelenty pre psov; protiparazitické 
obojky pre zvieratá.
8 - Ručné strojčeky na strihanie zvierat.
10 - Ortopedické pomôcky pre zvieratá.
18 - Vôdzky, obojky a oblečenie pre zvieratá z kože, 
alebo z imitácie kože.
20 - Búdy pre zvieratá z dreva, alebo z plastických 
hmôt; prepravky na prepravu zvierat z dreva, alebo 
z plastických hmôt; nábytok pre domáce zvieratá 
z dreva, alebo z plastických hmôt.
21 - Hrebene na zvieratá; špongie na umývanie 
zvierat; kefy na zvieratá; zubné kefky pre zvieratá; 
nádoby na uskladnenie potravy pre zvieratá; misky 
na kŕmenie a na napájanie zvierat chovaných 
v domácnosti; odpadové nádoby pre zvieratá chované 
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v domácnosti; misky na robenie očisty pre zvieratá 
chované v domácnosti.
28 - Hračky pre zvieratá.
31 - Nápoje pre zvieratá; pochúťky na žuvanie 
pre zvieratá; krmivo pre zvieratá; zrno (krmivo 
pre zvieratá); suché krmivo; psie sucháre; ľanová 
múčka (krmivo pre zvieratá); podstielky pre zvieratá; 
piesok do toaliet pre zvieratá chované v domácnosti; 
posilňujúce prípravky pre zvieratá; sépiové kosti pre 
vtákov; vápno (krmivo pre zvieratá); kocúrnik obyčajný.
35 - Maloobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami 
a s lekárskymi potrebami; veľkoobchodné služby 
s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi 
prípravkami a s lekárskymi potrebami; maloobchodné 
služby s chovateľskými potrebami a krmivami; 
veľkoobchodné služby s chovateľskými potrebami 
a krmivami; maloobchodné služby s chovateľskými 
potrebami a krmivami prostredníctvom internetu; 
veľkoobchodné služby s chovateľskými potrebami 
a krmivami prostredníctvom internetu; online 
maloobchodné služby s krmivom pre zvieratá, 
vitamínmi a liečivami pre zvieratá, kozmetickými 
prípravkami pre zvieratá, postrojmi, poťahmi, 
prepravkami a cestovnými taškami na prepravu 
zvierat, oblečením pre zvieratá, knihami o zvieratách, 
podstielkami, sieťami, škrabadlami, odpočívadlami, 
toaletami, lopatkami, miskami, barelmi, uzávermi na 
konzervy pre zvieratá, pamlskami, hračkami, obojkami, 
vôdzkami, pelechmi, pamlskami pre psy, nábytkom 
pre zvieratá, fontánami, hračkami pre psy, ohrádkami, 
búdami pre zvieratá z dreva, alebo z plastických hmôt, 
dvierkami pre psy, elektronickými obojkami, GPS pre 
psy, pôrodnými boxami, fľašami na mlieko, akváriami 
a akváriovými setmi, stolíkmi a skrinkami pod 
akváriá, krmivom pre akváriové rybičky, dekoráciami 
do akvárií, akváriovou technikou, prípravkami proti 
riasam, substrátmi pre chov živočíchov, liečivami 
pre ryby, teráriami pre zvieratá, krmivom pre 
terárijné zvieratá, osvetlením do terária, teráriami 
pre korytnačky, vyhrievaním do terária, klietkami pre 
králiky, klietkami pre hlodavce, klietkami pre fretky, 
napájadlami, vôdzkami a postrojmi pre hlodavce, 
vôdzkami a postrojmi pre fretky, minerálnymi blokmi, 
kolotočmi, domčekmi a hojdačkami, kúpeľňami, 
kefami, nožničkami, pelechmi pre králiky, pelechmi pre 
fretky, pochúťkami pre vtákov, klietkami a voliérami, 
vonkajšími kŕmidlami, búdkami; online veľkoobchodné 
služby s krmivom pre zvieratá, vitamínmi a liečivami 
pre zvieratá, kozmetickými prípravkami pre zvieratá, 
postrojmi, poťahmi, prepravkami a cestovnými 
taškami na prepravu zvierat, oblečením pre 
zvieratá, knihami o zvieratách, podstielkami, sieťami, 
škrabadlami, odpočívadlami, toaletami, lopatkami, 
miskami, barelmi, uzávermi na konzervy pre zvieratá, 
pamlskami, hračkami, obojkami, vôdzkami, pelechmi, 
pamlskami pre psy, nábytkom pre zvieratá, fontánami, 
hračkami pre psy, ohrádkami, búdami pre zvieratá 
z dreva, alebo z plastických hmôt, dvierkami 
pre psy, elektronickými obojkami, GPS pre psy, 
pôrodnými boxami, fľašami na mlieko, akváriami 

a akváriovými setmi, stolíkmi a skrinkami pod 
akváriá, krmivom pre akváriové rybičky, dekoráciami 
do akvárií, akváriovou technikou, prípravkami proti 
riasam, substrátmi pre chov živočíchov, liečivami 
pre ryby, teráriami pre zvieratá, krmivom pre 
terárijné zvieratá, osvetlením do terária, teráriami 
pre korytnačky, vyhrievaním do terária, klietkami pre 
králiky, klietkami pre hlodavce, klietkami pre fretky, 
napájadlami, vôdzkami a postrojmi pre hlodavce, 
vôdzkami a postrojmi pre fretky, minerálnymi blokmi, 
kolotočmi, domčekmi a hojdačkami, kúpeľňami, 
kefami, nožničkami, pelechmi pre králiky, pelechmi pre 
fretky, pochúťkami pre vtákov, klietkami a voliérami, 
vonkajšími kŕmidlami, búdkami.
39 - Doprava a doručovanie tovarov; balenie tovarov; 
skladovanie tovarov.
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu zvierat.

(540) Všetko pre vašich maznáčikov. Labku 
na to!

(550) slovná
(731) SpokojenyPes.cz s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 

Praha, CZ;
(740) Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK;

 

(210) 3175-2021
(220) 13.12.2021
(511) 3, 5, 8, 10, 18, 20, 21, 28, 31, 35, 39, 44 NCL (11)
(511) 3 - Parfumy pre zvieratá; hygienické prípravky pre 

zvieratá; kozmetické prípravky pre zvieratá; čistiace 
prípravky pre chovateľov zvierat.
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky pre zvieratá; 
diétne a dietetické látky na zverolekárske použitie; 
potravinové doplnky pre zvieratá; dezinfekčné 
prípravky pre zvieratá; liečivá pre zvieratá; náplasti 
a obväzový materiál pre zvieratá; plienky pre zvieratá 
chované v domácnosti; protiparazitické prípravky pre 
zvieratá; prípravky na umývanie psov (insekticídy); 
šampóny s liečivými účinkami pre zvieratá chované 
v domácnosti; repelenty pre psov; protiparazitické 
obojky pre zvieratá.
8 - Ručné strojčeky na strihanie zvierat.
10 - Ortopedické pomôcky pre zvieratá.
18 - Vôdzky, obojky a oblečenie pre zvieratá z kože, 
alebo z imitácie kože.
20 - Búdy pre zvieratá z dreva, alebo z plastických 
hmôt; prepravky na prepravu zvierat z dreva, alebo 
z plastických hmôt; nábytok pre domáce zvieratá 
z dreva, alebo z plastických hmôt.
21 - Hrebene na zvieratá; špongie na umývanie 
zvierat; kefy na zvieratá; zubné kefky pre zvieratá; 
nádoby na uskladnenie potravy pre zvieratá; misky 
na kŕmenie a na napájanie zvierat chovaných 
v domácnosti; odpadové nádoby pre zvieratá chované 
v domácnosti; misky na robenie očisty pre zvieratá 
chované v domácnosti.
28 - Hračky pre zvieratá.
31 - Nápoje pre zvieratá; pochúťky na žuvanie 
pre zvieratá; krmivo pre zvieratá; zrno (krmivo 
pre zvieratá); suché krmivo; psie sucháre; ľanová 
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múčka (krmivo pre zvieratá); podstielky pre zvieratá; 
piesok do toaliet pre zvieratá chované v domácnosti; 
posilňujúce prípravky pre zvieratá; sépiové kosti pre 
vtákov; vápno (krmivo pre zvieratá); kocúrnik obyčajný.
35 - Maloobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami 
a s lekárskymi potrebami; veľkoobchodné služby 
s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi 
prípravkami a s lekárskymi potrebami; maloobchodné 
služby s chovateľskými potrebami a krmivami; 
veľkoobchodné služby s chovateľskými potrebami 
a krmivami; maloobchodné služby s chovateľskými 
potrebami a krmivami prostredníctvom internetu; 
veľkoobchodné služby s chovateľskými potrebami 
a krmivami prostredníctvom internetu; online 
maloobchodné služby s krmivom pre zvieratá, 
vitamínmi a liečivami pre zvieratá, kozmetickými 
prípravkami pre zvieratá, postrojmi, poťahmi, 
prepravkami a cestovnými taškami na prepravu 
zvierat, oblečením pre zvieratá, knihami o zvieratách, 
podstielkami, sieťami, škrabadlami, odpočívadlami, 
toaletami, lopatkami, miskami, barelmi, uzávermi na 
konzervy pre zvieratá, pamlskami, hračkami, obojkami, 
vôdzkami, pelechmi, pamlskami pre psy, nábytkom 
pre zvieratá, fontánami, hračkami pre psy, ohrádkami, 
búdami pre zvieratá z dreva, alebo z plastických hmôt, 
dvierkami pre psy, elektronickými obojkami, GPS pre 
psy, pôrodnými boxami, fľašami na mlieko, akváriami 
a akváriovými setmi, stolíkmi a skrinkami pod 
akváriá, krmivom pre akváriové rybičky, dekoráciami 
do akvárií, akváriovou technikou, prípravkami proti 
riasam, substrátmi pre chov živočíchov, liečivami 
pre ryby, teráriami pre zvieratá, krmivom pre 
terárijné zvieratá, osvetlením do terária, teráriami 
pre korytnačky, vyhrievaním do terária, klietkami pre 
králiky, klietkami pre hlodavce, klietkami pre fretky, 
napájadlami, vôdzkami a postrojmi pre hlodavce, 
vôdzkami a postrojmi pre fretky, minerálnymi blokmi, 
kolotočmi, domčekmi a hojdačkami, kúpeľňami, 
kefami, nožničkami, pelechmi pre králiky, pelechmi pre 
fretky, pochúťkami pre vtákov, klietkami a voliérami, 
vonkajšími kŕmidlami, búdkami; online veľkoobchodné 
služby s krmivom pre zvieratá, vitamínmi a liečivami 
pre zvieratá, kozmetickými prípravkami pre zvieratá, 
postrojmi, poťahmi, prepravkami a cestovnými 
taškami na prepravu zvierat, oblečením pre 
zvieratá, knihami o zvieratách, podstielkami, sieťami, 
škrabadlami, odpočívadlami, toaletami, lopatkami, 
miskami, barelmi, uzávermi na konzervy pre zvieratá, 
pamlskami, hračkami, obojkami, vôdzkami, pelechmi, 
pamlskami pre psy, nábytkom pre zvieratá, fontánami, 
hračkami pre psy, ohrádkami, búdami pre zvieratá 
z dreva, alebo z plastických hmôt, dvierkami 
pre psy, elektronickými obojkami, GPS pre psy, 
pôrodnými boxami, fľašami na mlieko, akváriami 
a akváriovými setmi, stolíkmi a skrinkami pod 
akváriá, krmivom pre akváriové rybičky, dekoráciami 
do akvárií, akváriovou technikou, prípravkami proti 
riasam, substrátmi pre chov živočíchov, liečivami 
pre ryby, teráriami pre zvieratá, krmivom pre 
terárijné zvieratá, osvetlením do terária, teráriami 

pre korytnačky, vyhrievaním do terária, klietkami pre 
králiky, klietkami pre hlodavce, klietkami pre fretky, 
napájadlami, vôdzkami a postrojmi pre hlodavce, 
vôdzkami a postrojmi pre fretky, minerálnymi blokmi, 
kolotočmi, domčekmi a hojdačkami, kúpeľňami, 
kefami, nožničkami, pelechmi pre králiky, pelechmi pre 
fretky, pochúťkami pre vtákov, klietkami a voliérami, 
vonkajšími kŕmidlami, búdkami.
39 - Doprava a doručovanie tovarov; balenie tovarov; 
skladovanie tovarov.
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu zvierat.

(540) SPOKOBOX
(550) slovná
(731) SpokojenyPes.cz s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 

Praha, CZ;
(740) Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK;

 

(210) 3176-2021
(220) 13.12.2021
(511) 3, 5, 8, 10, 18, 20, 21, 28, 31, 35, 39, 44 NCL (11)
(511) 3 - Parfumy pre zvieratá; hygienické prípravky pre 

zvieratá; kozmetické prípravky pre zvieratá; čistiace 
prípravky pre chovateľov zvierat.
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky pre zvieratá; 
diétne a dietetické látky na zverolekárske použitie; 
potravinové doplnky pre zvieratá; dezinfekčné 
prípravky pre zvieratá; liečivá pre zvieratá; náplasti 
a obväzový materiál pre zvieratá; plienky pre zvieratá 
chované v domácnosti; protiparazitické prípravky pre 
zvieratá; prípravky na umývanie psov (insekticídy); 
šampóny s liečivými účinkami pre zvieratá chované 
v domácnosti; repelenty pre psov; protiparazitické 
obojky pre zvieratá.
8 - Ručné strojčeky na strihanie zvierat.
10 - Ortopedické pomôcky pre zvieratá.
18 - Vôdzky, obojky a oblečenie pre zvieratá z kože, 
alebo z imitácie kože.
20 - Búdy pre zvieratá z dreva, alebo z plastických 
hmôt; prepravky na prepravu zvierat z dreva, alebo 
z plastických hmôt; nábytok pre domáce zvieratá 
z dreva, alebo z plastických hmôt.
21 - Hrebene na zvieratá; špongie na umývanie 
zvierat; kefy na zvieratá; zubné kefky pre zvieratá; 
nádoby na uskladnenie potravy pre zvieratá; misky 
na kŕmenie a na napájanie zvierat chovaných 
v domácnosti; odpadové nádoby pre zvieratá chované 
v domácnosti; misky na robenie očisty pre zvieratá 
chované v domácnosti.
28 - Hračky pre zvieratá.
31 - Nápoje pre zvieratá; pochúťky na žuvanie 
pre zvieratá; krmivo pre zvieratá; zrno (krmivo 
pre zvieratá); suché krmivo; psie sucháre; ľanová 
múčka (krmivo pre zvieratá); podstielky pre zvieratá; 
piesok do toaliet pre zvieratá chované v domácnosti; 
posilňujúce prípravky pre zvieratá; sépiové kosti pre 
vtákov; vápno (krmivo pre zvieratá); kocúrnik obyčajný.
35 - Maloobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami 
a s lekárskymi potrebami; veľkoobchodné služby 
s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi 
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prípravkami a s lekárskymi potrebami; maloobchodné 
služby s chovateľskými potrebami a krmivami; 
veľkoobchodné služby s chovateľskými potrebami 
a krmivami; maloobchodné služby s chovateľskými 
potrebami a krmivami prostredníctvom internetu; 
veľkoobchodné služby s chovateľskými potrebami 
a krmivami prostredníctvom internetu; online 
maloobchodné služby s krmivom pre zvieratá, 
vitamínmi a liečivami pre zvieratá, kozmetickými 
prípravkami pre zvieratá, postrojmi, poťahmi, 
prepravkami a cestovnými taškami na prepravu 
zvierat, oblečením pre zvieratá, knihami o zvieratách, 
podstielkami, sieťami, škrabadlami, odpočívadlami, 
toaletami, lopatkami, miskami, barelmi, uzávermi na 
konzervy pre zvieratá, pamlskami, hračkami, obojkami, 
vôdzkami, pelechmi, pamlskami pre psy, nábytkom 
pre zvieratá, fontánami, hračkami pre psy, ohrádkami, 
búdami pre zvieratá z dreva, alebo z plastických hmôt, 
dvierkami pre psy, elektronickými obojkami, GPS pre 
psy, pôrodnými boxami, fľašami na mlieko, akváriami 
a akváriovými setmi, stolíkmi a skrinkami pod 
akváriá, krmivom pre akváriové rybičky, dekoráciami 
do akvárií, akváriovou technikou, prípravkami proti 
riasam, substrátmi pre chov živočíchov, liečivami 
pre ryby, teráriami pre zvieratá, krmivom pre 
terárijné zvieratá, osvetlením do terária, teráriami 
pre korytnačky, vyhrievaním do terária, klietkami pre 
králiky, klietkami pre hlodavce, klietkami pre fretky, 
napájadlami, vôdzkami a postrojmi pre hlodavce, 
vôdzkami a postrojmi pre fretky, minerálnymi blokmi, 
kolotočmi, domčekmi a hojdačkami, kúpeľňami, 
kefami, nožničkami, pelechmi pre králiky, pelechmi pre 
fretky, pochúťkami pre vtákov, klietkami a voliérami, 
vonkajšími kŕmidlami, búdkami; online veľkoobchodné 
služby s krmivom pre zvieratá, vitamínmi a liečivami 
pre zvieratá, kozmetickými prípravkami pre zvieratá, 
postrojmi, poťahmi, prepravkami a cestovnými 
taškami na prepravu zvierat, oblečením pre 
zvieratá, knihami o zvieratách, podstielkami, sieťami, 
škrabadlami, odpočívadlami, toaletami, lopatkami, 
miskami, barelmi, uzávermi na konzervy pre zvieratá, 
pamlskami, hračkami, obojkami, vôdzkami, pelechmi, 
pamlskami pre psy, nábytkom pre zvieratá, fontánami, 
hračkami pre psy, ohrádkami, búdami pre zvieratá 
z dreva, alebo z plastických hmôt, dvierkami 
pre psy, elektronickými obojkami, GPS pre psy, 
pôrodnými boxami, fľašami na mlieko, akváriami 
a akváriovými setmi, stolíkmi a skrinkami pod 
akváriá, krmivom pre akváriové rybičky, dekoráciami 
do akvárií, akváriovou technikou, prípravkami proti 
riasam, substrátmi pre chov živočíchov, liečivami 
pre ryby, teráriami pre zvieratá, krmivom pre 
terárijné zvieratá, osvetlením do terária, teráriami 
pre korytnačky, vyhrievaním do terária, klietkami pre 
králiky, klietkami pre hlodavce, klietkami pre fretky, 
napájadlami, vôdzkami a postrojmi pre hlodavce, 
vôdzkami a postrojmi pre fretky, minerálnymi blokmi, 
kolotočmi, domčekmi a hojdačkami, kúpeľňami, 
kefami, nožničkami, pelechmi pre králiky, pelechmi pre 
fretky, pochúťkami pre vtákov, klietkami a voliérami, 
vonkajšími kŕmidlami, búdkami.

39 - Doprava a doručovanie tovarov; balenie tovarov; 
skladovanie tovarov.
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu zvierat.

(540) SPOKOPES
(550) slovná
(731) SpokojenyPes.cz s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 

Praha, CZ;
(740) Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o., 

Bratislava, SK;

 

(210) 3180-2021
(220) 14.12.2021
(511) 25, 35, 39 NCL (11)
(511) 25 - Kabáty; konfekcia (odevy); košele; kostýmy, 

obleky; kravaty; vesty; nohavice.
35 - Reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných 
plôch; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných 
oznamov; televízna reklama; rozširovanie vzoriek 
tovarov.
39 - Skladovanie tovarov.

(540)
 

(550) obrazová
(731) Michael colection, s.r.o., Komenského 1091/9, Košice-

Staré Mesto, SK;

 

(210) 3204-2021
(220) 16.12.2021
(511) 32, 33, 35, 40 NCL (11)
(511) 32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové 

pivo; pivové koktaily; jačmenné pivo; ochutené pivo; 
nealkoholické nápoje s aloou pravou; nealkoholické 
ovocné nápoje; orgeada (nealkoholický nápoj); 
nealkoholické nápoje; sarsaparila (nealkoholický 
nápoj); nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; 
nealkoholický jablkový mušt; kvas (nealkoholický 
nápoj); medové nealkoholické nápoje; nealkoholické 
nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje 
s čajovou príchuťou; nealkoholické nápoje zo 
sušeného ovocia; srvátkové nápoje; vody (nápoje); 
minerálne vody (nápoje); zeleninové džúsy (nápoje); 
šerbety (nápoje); mušty; limonády; hroznový mušt 
(nekvasený); ovocné džúsy; paradajkový džús (nápoj); 
sýtené vody; izotenické nápoje; mixované ovocné 
alebo zeleninové nápoje; sójové nápoje, nie náhradky 
mlieka; proteínové nápoje pre športovcov; ryžové 
nápoje, nie náhradky mlieka; energetické nápoje; 
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pivná mladinka; lítiová voda; sódová voda (sifón); 
stolové vody; sóda; ovocné nektáre.
33 - Víno; sýtené víno (šumivé víno); sýtené a nesýtené 
miešané alkoholické nápoje pripravené z vína; 
digestíva (likéry a liehoviny); liehoviny; destilované 
nápoje; alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické 
nápoje s ovocím; alkoholické nápoje z ryže; vopred 
pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); 
rum; vodka; alkoholický nápoj z cukrovej trstiny (nira); 
obilninové destilované alkoholické nápoje; jablčné 
mušty (alkoholické); hruškový mušt (alkoholický); 
mätový likér; horké likéry; anízový likér; anízovka; 
aperitívy; arak; koktaily; curaçao (pomarančový likér); 
džin; likéry; medovina; griotka; brandy, vínovica; 
vodnár (matolinové víno); saké; whisky.
35 - Maloobchodné služby s liehovinami, vínom 
a pivom; veľkoobchodné služby s liehovinami, 
vínom a pivom; reklamné plagátovanie; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); reklama; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; on line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre 
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod.
40 - Varenie piva pre tretie osoby; výroba vín pre tretie 
osoby; poradenstvo v oblasti výroby vína.

(540) Červená Veža
(550) slovná
(731) SPREVIS s. r. o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava-

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

 

(210) 3210-2021
(220) 16.12.2021
(511) 35, 40, 43 NCL (11)
(511) 35 - Maloobchodné služby s liehovinami, vínom 

a pivom; veľkoobchodné služby s liehovinami, 
vínom a pivom; reklamné plagátovanie; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); reklama; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; on line reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre 
tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre 
maloobchod.
40 - Varenie piva pre tretie osoby; výroba vín pre tretie 
osoby; poradenstvo v oblasti výroby vína.
43 - Vinárne (reštauračne služby); vinné pivnice 
(reštauračne služby); bary (služby); reštauračné 
a stravovacie služby; kaviarne; reštauračné 
(stravovacie) služby; reštauračné služby vinoték.

(540) Red Tower
(550) slovná
(731) SPREVIS s. r. o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava-

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

 

(210) 3229-2021
(220) 17.12.2021
(511) 16, 17, 35, 39 NCL (11)
(511) 16 - Plastové baliace materiály; papierové krabice 

na balenie; baliace plastové fólie; papierové obálky 
na balenie; papierové archy na balenie; plastové 
bublinové fólie (na balenie); papierové nádoby na 
balenie; lepiace pásky na balenie; lepiace plastové 
fólie na balenie; papierové tašky na balenie; papierové 
vrecká na balenie; plastové tašky na balenie; plastové 
vrecká na balenie; dávkovače povrázkov na použitie pri 
balení; papierové alebo plastové tašky s bublinovou 
fóliou na balenie; papierové alebo plastové vrecká 
s bublinovou fóliou na balenie; papierové alebo 
lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); 
vrecká na balenie vyrobené z biologicky rozložiteľného 
plastu.
17 - Gumové baliace materiály; samolepiace baliace 
pásky (nie na lekárske, kancelárske použitie alebo pre 
domácnosť); plastové materiály vo forme výliskov na 
použitie ako výplňové materiály pri balení; plastové 
materiály v podobe hoblín na použitie ako výplňové 
materiály pri balení.
35 - Poskytovanie obchodných informácií 
z počítačovej databázy pomocou prostriedkov 
audiovizuálnej alebo obrazovej techniky; vyhľadávanie 
obchodných informácií z počítačovej databázy 
pomocou prostriedkov audiovizuálnej alebo 
obrazovej techniky pre tretie osoby; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom internetu; 
obchodné sprostredkovateľské služby; marketing 
v oblasti obchodu a veľkoobchodu; reklama; 
rozširovanie reklamných oznamov; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; vyjednávanie 
a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie 
osoby prostredníctvom telefónnej alebo dátovej 
siete; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; zoraďovanie údajov v počítačových 
databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného 
času v komunikačných médiách; poskytovanie 
obchodných informácií; obchodné sprostredkovanie 
s tovarmi uvedenými v triedach 16 a 17 tohto 
zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triedach 16 a 17 tohto 
zoznamu prostredníctvom internetu; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; marketingový prieskum; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri 
organizovaní obchodnej činnosti; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prieskum trhu; podpora 
predaja pre tretie osoby; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; rozhlasová 
reklama; zostavovanie štatistík; televízna reklama; 
správa počítačových súborov.
39 - Balenie tovarov; balenie paliet; poradenské služby 
v oblasti balenia tovarov; prenájom baliacich alebo 
obaľovacích strojov a prístrojov.
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(540)
 

(550) obrazová
(731) SERVISBAL OBALY s.r.o., Na Poříčí 661, 518 01 

Dobruška, CZ;
(740) Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Banská Bystrica, 

SK;

 

(210) 3244-2021
(220) 20.12.2021
(511) 35, 36, 37, 42 NCL (11)
(511) 35 - Reklama; marketing; inzercia nehnuteľností; 

obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských kontaktných 
informácií.
36 - Nehnuteľnosti (služby); realitné kancelárie; 
sprostredkovanie poistenia nehnuteľností; finančné 
služby; finančné hodnotenia a posudky o kredibilite; 
správa nehnuteľností; financovanie stavebných 
projektov; finančné poradenstvo v oblasti stavebných 
projektov.
37 - Výstavba nehnuteľností; stavebníctvo (stavebná 
činnosť); čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov 
budov; údržba a opravy budov.
42 - Architektonické služby; architektonické 
poradenstvo; navrhovanie interiérov; poradenstvo 
týkajúce sa interiérového dizajnu; projektovanie 
a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe.

(540)
 

(550) obrazová

(731) Metropolitan Estates s.r.o., Vinohradská 939/39, 
Vinohrady, 120 00 Praha 2, CZ;

(740) G. Lehnert, s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, SK;

 

(210) 3247-2021
(220) 20.12.2021
(511) 1, 4, 5, 29, 31, 40, 42 NCL (11)
(511) 1 - Biologické prípravky pre priemysel a vedu; 

chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, 
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; kompost, 
hnoj, umelé hnojivá; látky podporujúce horenie 
(chemické prísady do motorových olejov); 
bakteriologické prípravky na octové kvasenie; 
chemické prísady do motorových palív; agar-agar na 
priemyselné použitie; poľnohospodárske chemikálie 
okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov 
na ničenie buriny a parazitov; bielkoviny (živočíšne 
alebo rastlinné, suroviny); jodidované bielkoviny; 
sladové bielkoviny; alkohol; aldehydy;morské chaluhy 
(hnojivá); chemické prípravky na konzervovanie 
potravín; chemické prípravky na zlepšenie pôdy; 
škrob na priemyselné použitie; živočíšne bielkoviny 
(surovina); dusíkaté hnojivá; enologické baktericídne 
látky (chemické prípravky na použitie pri 
výrobe vína); biochemické katalyzátory; uhličitany; 
chemické katalyzátory; celulóza, buničina; papierovina 
(papierová vláknina); spódium (kostné uhlie); 
priemyselné chemikálie; chemické prípravky na 
vedecké použitie (nie na lekárske a veterinárne 
použitie); chemické činidlá (okrem činidiel na 
lekárske a zverolekárske použitie); chemické prípravky 
na laboratórne analýzy (nie na lekárske alebo 
veterinárne použitie); konzervačné činidlá pre 
farmaceutický priemysel; chemické odlučovače oleja; 
diagnostické prípravky (nie na lekárske alebo 
zverolekárske použitie); glycerín na priemyselné 
použitie; meniče iónov (chemikálie); hnojivá; 
enzymatické prípravky na priemyselné použitie; 
enzýmy na priemyselné použitie; estery; múka na 
priemyselné použitie; prípravky na hnojenie; filtračné 
látky pre nápojový priemysel; chemické prísady 
do insekticídov; chemické prísady do fungicídov; 
želatína na priemyselné použitie; glukozidy; mastné 
kyseliny; guáno; záhradnícke chemikálie okrem 
fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov 
proti parazitom; oleje na konzervovanie potravín; 
humus; metán; chemické ochranné prípravky 
proti sneti obilnej; fosfáty(hnojivá); superfosfáty 
(hnojivá); plasty (suroviny); zemiaková múčka na 
priemyselné použitie; rašelinové kvetináče pre 
záhradníctvo;proteín (surovina); vedľajšie produkty 
spracovania obilnín na priemyselné využitie; soli 
(hnojivá); moridlá na semená; chemikálie pre 
lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov 
a prípravkov na ničenie parazitov; zeminy na 
pestovanie; hlina; rašelina (hnojivá); chemické 
prípravky na prevenciu chorôb viniča; algináty na 
priemyselné použitie; živočíšne uhlie; dusičnany; 
chemické prípravky na výrobu farieb; biologické 
prípravky okrem prípravkov na lekárske alebo 
zverolekárske použitie; lecitín (surovina); bezzeminové 
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rastlinné substráty (pre poľnohospodárstvo); estery 
celulózy na priemyselné použitie; chemické deriváty 
celulózy; étery celulózy na priemyselné použitie; 
bakteriálne prípravky okrem prípravkov na lekárske 
a zverolekárske použitie; bakteriologické prípravky 
okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske 
použitie; kultúry mikroorganizmov, nie na lekárske 
a zverolekárske použitie; filtračné materiály (rastlinné 
látky); lepidlá na priemyselné použitie; syntetické 
materiály na absorpciu oleja; kompost;prípravky na 
reguláciu rastu rastlín; prípravky obsahujúce stopové 
prvky na rastliny; humus na povrchové vrstvy; 
expandovaná hlina na pestovanie hydroponických 
rastlín (substrát); hnojivá z rybej múčky;enzymatické 
prípravky pre potravinársky priemysel; enzýmy 
pre potravinársky priemysel; mliečne kvasinky 
pre potravinársky priemysel; mliečne kvasinky na 
priemyselné použitie; prípravky z mikroorganizmov, 
nie na lekárske a zverolekárske použitie; zemina do 
kvetináčov; organické digestáty (hnojivá); pomocné 
látky (adjuvanciá), nie na lekárske alebo zverolekárske 
použitie;proteíny na použitie vo výrobnom procese; 
proteíny na výrobu výživových doplnkov; proteíny 
pre potravinársky priemysel; flavonoidy (fenolové 
zlúčeniny) na priemyselné použitie; prevodové oleje; 
maštaľný hnoj; nanoprášky na priemyselné použitie; 
chemické prípravky na prevenciu chorôb obilnín počas 
rastu; biostimulátory rastlín.
4 - Mazadlá; palivá a materiály na svietenie; 
priemyselné oleje a tuky, vosky; palivá; vosky 
(surovina); vosk na priemyselné použitie; priemyselné 
tuky; oleje na svietenie; mazacie oleje; priemyselný 
kostný olej; motorové palivá; palivové oleje; 
priemyselné oleje; palivá z biomasy.
5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; 
fungicídy, herbicídy; prípravky na ničenie škodcov; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; bielkovinové 
potraviny na lekárske použitie; bielkovinové prípravky 
na lekárske použitie; prípravky na ničenie škodlivých 
živočíchov; bakteriologické prípravky na lekárske 
a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky na 
lekárske a zverolekárske použitie; biocídy; insekticídy; 
múka na farmaceutické použitie; fungicídy; tuky na 
lekárske použitie; tuky na zverolekárske použitie; oleje 
na lekárske použitie; prípravky na ničenie lariev; 
chemické prípravky na ošetrovanie plesne; masti na 
lekárske použitie; výživné látky pre mikroorganizmy; 
kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske 
použitie; prípravky na hubenie múch; chemické 
prípravky proti sneti obilnej; organoterapeutické 
prípravky; chemické prípravky na ošetrovanie viniča; 
diétne potraviny na lekárske použitie; biologické 
prípravky na lekárske použitie;diétne nápoje na 
lekárske použitie; estery celulózy na farmaceutické 
použitie; vedľajšie produkty spracovania obilnín na 
diétne alebo lekárske použitie; chemické prípravky 
na farmaceutické použitie; biologické prípravky 
na zverolekárske použitie; chemické prípravky 
na lekárske použitie; chemické prípravky na 
zverolekárske použitie; chemické činidlá na lekárske 
a zverolekárske použitie; výživové vlákniny; enzýmy 

na lekárske použitie; enzýmy na zverolekárske 
použitie; enzymatické prípravky na lekárske použitie; 
potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými 
prvkami; aminokyseliny na lekárske použitie; 
aminokyseliny na veterinárske použitie; rybia múčka 
na farmaceutické použitie; výživové doplnky; výživové 
doplnky pre zvieratá; bielkovinové výživové doplnky; 
enzýmové výživové doplnky; proteínové výživové 
doplnky; proteínové výživové doplnky pre zvieratá; 
prípravky z mikroorganizmov na lekárske alebo 
zverolekárske použitie; imunostimulátory; výživové 
prípravky s liečivými účinkami na terapeutické 
a lekárske použitie; mrazom sušené potraviny na 
lekárske použitie; homogenizované potraviny na 
lekárske použitie; potravinové doplnky s kozmetickými 
účinkami; chemické prípravky na ošetrovanie obilnín 
počas rastu; dezodoranty odpadových nádob.
29 - Potravinárske oleje a tuky; bielkoviny na prípravu 
jedál; výťažky z rias na potravinárske použitie; 
želatína; pokrmové tuky; potravinárske oleje; tukové 
substancie na výrobu pokrmových tukov; tukové 
nátierky na chlieb; konzumný loj; rybia múčka 
(potraviny); konzervované morské riasy; jedlé mravčie 
larvy (spracované); jedlý hmyz (neživý).
31 - Krmivo a nápoje pre zvieratá; poľnohospodárske 
a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného 
hospodárstva (surové, nespracované); živé zvieratá; 
nespracované riasy (potraviny alebo krmivo); krmivo 
pre zvieratá; otruby; pokrutiny; psie sucháre; krmivo 
pre vtáky; otrubová kŕmna zmes pre zvieratá; zvyšky 
z destilácie (krmivo pre zvieratá); mláto; prípravky 
na výkrm zvierat; ryžová múka (krmivo); posilňujúce 
prípravky pre zvieratá; krmivo pre dobytok; krmivo pre 
rožný statok; suché krmivo; zrno (krmivo pre zvieratá); 
krúpy pre hydinu; kukuričné výlisky pre dobytok; 
matoliny (výlisky ovocia); šrot pre zvieratá; kŕmne 
zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; prípravky 
pre nosnice; jadrové krmivo; zvyšky po výrobe vína; 
živé rybárske návnady; krmivo pre zvieratá chované 
v domácnosti; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; 
nápoje pre zvieratá chované v domácnosti; rybia 
múčka na kŕmenie zvierat; jedlý hmyz (živý); mrazom 
sušené rybárske návnad.
40 - Konzervovanie potravín a nápojov; 
recyklácia odpadu; lisovanie ovocia; zostavovanie 
tovarov na objednávku (pre tretie 
osoby); informácie o úprave a spracovaní 
materiálov; spracovanie odpadu (transformácia); 
likvidácia odpadu; dekontaminácia nebezpečných 
odpadov; triedenie odpadu a recyklovateľného 
materiálu (transformácia); zmrazovanie potravín; 
kryokonzervácia; zhodnocovanie odpadu; pasterizácia 
jedál a nápojov; mletie; spracovanie papiera; výroba 
energie; spaľovanie odpadu; ožarovanie potravín.
42 - Kontroly kvality a overovanie; priemyselné 
analýzy, priemyselný výskum a priemyselné 
dizajnérstvo; vedecké a technologické služby 
a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; 
chemické analýzy; bakteriologický výskum; chemické 
služby; chemický výskum; technologický výskum; 
priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, 
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obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; štúdie 
technických projektov; počítačové programovanie; 
tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie 
počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; kontroly 
kvality; výskum a vývoj nových výrobkov 
(pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu výrobkov 
(priemyselné dizajnérstvo); biologický výskum; 
zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba 
a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); 
inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) 
počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
poradenstvo v oblasti počítačových programov; 
poradenstvo v oblasti úspory energie; výskum 
v oblasti ochrany životného prostredia; vedecké 
laboratórne služby; poradenstvo pri tvorbe webových 
stránok; vedecký výskum; technologické poradenstvo; 
vývoj softvéru na softvérové publikácie; vedecký 
a technologický výskum v oblasti prieskumu patentov.

(540)
 

(550) obrazová
(731) Michalko Jaroslav, Ing. PhD., Čermánske námestie 

1696/1, 949 01 Nitra 1, SK;
(740) AZ LEGAL, s.r.o., Nitra 1, SK;

 

(210) 24-2022
(220) 10.1.2022
(511) 16, 29, 35 NCL (11)
(511) 16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 

alebo lepenky; papierové obaly na mliečne výrobky; 
papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska 
galantéria; papierové alebo plastové vrecká a tašky 
na balenie; grafické znaky; papierové alebo lepenkové 
etikety; samolepky (papiernický tovar); letáky.
29 - Arašidové maslo; potravinárske oleje; pokrmové 
tuky; jogurt; kakaové maslo; kefír (mliečny 
nápoj); kokosové maslo; maslo; mliečne nápoje 
(s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky; 
syry; konzervovaná cibuľa; nakladaná zelenina; 
konzervované mäso; mlieko; šľahačka; smotana 

(mliečne výrobky); srvátka; syridlá; tukové nátierky na 
chlieb.
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triede 29 tohto 
zoznamu; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triede 29 tohto zoznamu 
prostredníctvom internetu; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; služby 
porovnávania cien; predvádzanie tovaru; vydávanie 
reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
televízna reklama; on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; optimalizácia návštevnosti webových 
stránok; optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
podporu predaja.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, ružová
(731) Szabó Miloš, Sereďská 79, 917 05 Trnava 5, SK;

 

(210) 25-2022
(220) 10.1.2022
(511) 16, 29, 35 NCL (11)
(511) 16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 

alebo lepenky; papierové obaly na mliečne výrobky; 
papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska 
galantéria; papierové alebo plastové vrecká a tašky 
na balenie; grafické znaky; papierové alebo lepenkové 
etikety; samolepky (papiernický tovar); letáky.
29 - Arašidové maslo; potravinárske oleje; pokrmové 
tuky; jogurt; kakaové maslo; kefír (mliečny 
nápoj); kokosové maslo; maslo; mliečne nápoje 
(s vysokým obsahom mlieka); mliečne výrobky; 
syry; konzervovaná cibuľa; nakladaná zelenina; 
konzervované mäso; mlieko; šľahačka; smotana 
(mliečne výrobky); srvátka; syridlá; tukové nátierky na 
chlieb.
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triede 29 tohto 
zoznamu; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triede 29 tohto zoznamu 
prostredníctvom internetu; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; služby 
porovnávania cien; predvádzanie tovaru; vydávanie 
reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; 
televízna reklama; on-line reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; platené reklamné služby typu 
„klikni sem“; optimalizácia návštevnosti webových 
stránok; optimalizácia internetových vyhľadávačov na 
podporu predaja.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, modrá
(731) Szabó Miloš, Sereďská 79, 917 05 Trnava 5, SK;

 

(210) 39-2022
(220) 11.1.2022
(511) 35, 41, 44 NCL (11)
(511) 35 - Vydávanie reklamných textov; personálne 

poradenstvo.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov; 
kurzy sebauvedomenia (školenia); organizovanie 
vzdelávacích kurzov v oblasti starostlivosti o zdravie; 
organizovanie inštruktážnych kurzov v oblasti fyzickej 
kondície; vedenie vzdelávacích kurzov; organizovanie 
vzdelávacích kurzov; organizovanie a vedenie tvorivých 
dielní (výučba); vedenie online vzdelávacích kurzov 
v oblasti zdravej výživy; organizovanie školiacich kurzov 
zameraných na osobný rozvoj; vedenie výcvikových 
kurzov zameraných na udržiavanie telesnej zdatnosti; 
poskytovanie školiacich kurzov v oblasti obchodného 
manažmentu; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vydávanie kníh; vydávanie časopisov; organizovanie 
a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie 
konferencií; koučovanie (školenie); organizovanie 
a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; výučba 
v oblasti rozvoja osobnosti; poradenstvo týkajúce 
sa odborného výcviku; poradenstvo týkajúce sa 
odborného výcviku tréningu pre udržiavanie fyzickej 
kondície.
44 - Starostlivosť o duševné zdravie; poradenské služby 
v oblasti zdravia; poradenstvo v oblasti verejného 
zdravia; poradenstvo v oblasti krásy; poradenstvo 
v oblasti starostlivosti o telo a krásu.

(540)
 

(550) obrazová
(591) ružová, oranžová, fialová,
(731) Harnošová Lucie, Dobrovského 157/1, 612 00 Brno, CZ;
(740) Žižka Petr, Mgr. LL.M., Plzeň, CZ;

 

(210) 40-2022
(220) 11.1.2022
(511) 35, 39, 40 NCL (11)

(511) 35 - Maloobchodné služby s palivami; maloobchodné 
služby so stavebnými materiálmi; maloobchodné 
a veľkoobchodné služby s uhlím; maloobchodné 
a veľkoobchodné služby s briketami; maloobchodné 
a veľkoobchodné služby s pieskom.
39 - Zber domového alebo priemyselného odpadu; 
zber recyklovateľných výrobkov (doprava); zber 
odpadových kontajnerov.
40 - Recyklácia kovového šrotu; recyklácia minerálov; 
recyklácia papiera; recyklácia kovov; recyklácia 
pneumatík; recyklácia odpadu; recyklačné služby; 
recyklácia plastických hmôt; zhodnocovanie odpadu; 
spracovanie a recyklácia obalov; triedenie odpadov 
a recyklovateľných materiálov (transformácia); 
chemická recyklácia odpadu; likvidácia odpadu.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, červená
(731) CDRC s.r.o., Svinná 43, 913 24 Svinná, SK;
(740) Žižka Petr, Mgr. LL.M., Plzeň, CZ;

 

(210) 72-2022
(220) 13.1.2022
(511) 3, 21, 35 NCL (11)
(511) 3 - Kozmetické prípravky; dezodoranty (parfuméria); 

vonné prípravky; kozmetické spreje s minerálnou 
vodou; neliečivé toaletné prípravky; utierky napustené 
kozmetickými prípravkami; vata na kozmetické 
použitie; vatové tampóny na kozmetické použitie; 
vatové tyčinky na kozmetické použitie; vlhké 
obrúsky napustené kozmetickými mliekami; oleje 
na toaletné použitie; oleje na kozmetické použitie; 
odličovacie tampóny z vaty; obrúsky napustené 
pleťovými vodami; neliečivé kozmetické prípravky 
pre starostlivosť o bábätká; masážne krémy (nie na 
lekárske použitie); masážne oleje (nie na lekárske 
použitie); neliečivé prípravky na ošetrovanie pokožky 
hlavy; prípravky na odstraňovanie kože v okolí 
nechta; prípravky na pedikúru; prírodná kozmetika; 
prípravky na zmäkčovanie (kozmetika); prípravky 
z aloy pravej na kozmetické použitie; neliečivé 
kozmetické prípravky; mastičky na kozmetické 
použitie; laky na kozmetické použitie; kozmetické 
taštičky; kozmetické prípravky s keratínom; kozmetické 
prípravky s pantenolom; kozmetický krém na nechtovú 
kožtičku; kozmetické prípravky obsahujúce kyselinu 
hyalurónovú; kozmetické prípravky na tvár; kozmetické 
prípravky na osobné použitie; kozmetické prípravky 
na starostlivosť o telo; henna (kozmetické farbivo); 
biokozmetické prípravky; balzamy (nie na lekárske 
použitie); telové čistiace prípravky; skrášľovacie 
kozmetické prípravky; líčidlá; depilačné prípravky 
a prípravky na holenie; dezodoranty a prípravky 
proti poteniu (antiperspiranty) (kozmetické prípravky); 
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mydlá; mydlové gély; kozmetické prípravky do 
kúpeľa; regeneračné krémy na kozmetické použitie; 
sprchovacie peny; peny do kúpeľa; sprchový gél; 
gél do kúpeľa; tekuté kozmetické krémy; kozmetické 
telové oleje; kozmetické telové gély; kozmetický telový 
sprej; tvárové obrúsky; vlhké obrúsky na hygienické 
a kozmetické použitie; umývacie prípravky na telo 
a vlasy; špongie napustené toaletnými prípravkami; 
púdre na ruky; prípravky na umývanie rúk; prípravky 
na umývanie pre osobné použitie; prípravky na 
sprchovanie; kozmetické prípravky na ošetrovanie 
vlasov; prípravky na líčenie; pleťové oleje; prokolagén 
na kozmetické použitie; prípravky na kúpanie; pleťové 
krycie krémy; pleťové kozmetické prípravky; pleťová 
kozmetika; peny na čistenie pleti; peny na sprchovanie; 
pleťové a telové masky; pleťové exfoliačné prípravky 
na kozmetické použitie; peelingové gély; peelingové 
prípravky na nohy; neutralizačné prípravky na pery na 
kozmetické použitie; obrúsky napustené odličovacími 
prípravkami; papierové utierky na ruky napustené 
čistiacimi prípravkami; masážne oleje na tvár na 
kozmetické použitie; micelárna voda; neliečivé kúpele 
pre nohy; napustené utierky na čistenie (bez liečivých 
prísad, na osobné použitie); neliečivé prípravky 
pre starostlivosť o telo; neliečivé sprchovacie oleje; 
kozmetické séra; kozmetické vody; maslá na tvár a telo; 
kozmetické mlieko; kozmetické farby; kozmetické 
krémy; kozmetické vody; kozmetické krémy na tvár 
a telo; kozmetické prípravky na ošetrovanie pleti, 
očí a nechtov; kozmetické prípravky na spevňovanie 
poprsia; kolagénové prípravky na kozmetické použitie; 
čistiace masky na tvár; čistiace prípravky na čistenie 
rúk; čistiace prípravky pre osobnú spotrebu; funkčná 
kozmetika; farebná kozmetika pre pleť; farbiace 
prípravky na kozmetické použitie; gély na telo 
a tvár (kozmetické prípravky); bavlnené vankúšiky 
napustené odličovacími prípravkami; prípravky na 
zvlhčovanie tváre (kozmetika); prípravky po opaľovaní 
na kozmetické použitie; kozmetické prípravky 
na ozdravenie nechtov; kozmetické prípravky na 
osvieženie pleti; kozmetické prípravky na spevňovanie 
nechtov; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť 
po vystavení sa slnečným lúčom; kozmetické 
prípravky na vyrovnanie nerovností pleti; prípravky na 
odstraňovanie gélových nechtov; kozmetické prípravky 
na ochranu pred slnkom; prípravky na čistenie 
tváre (kozmetické produkty); podkladový lak na 
nechty; pleťové toniká (kozmetické prípravky); pleťové 
mlieka; pleťové masky na tvár; parfumované telové 
krémy; parfumované telové vody; opaľovacie oleje; 
parfumované krémy; ozdobné nálepky na nechty; očný 
krém (kozmetika); kozmetické ochranné krémy; nočný 
krém (kozmetika); umelé obočie; neliečivé prípravky 
na ochranu pier; neliečivé prípravky na ošetrovanie 
pier; neliečivé prípravky na starostlivosť o nohy; 
neliečivé prípravky na zmäkčovanie pleti; neliečivé 
prípravky na čistenie pleti; neliečivé prípravky pre 
starostlivosť o tvár; neliečivé pleťové toniká; neliečivé 
pleťové séra; neliečivé pleťové krémy; neliečivé 
pleťové balzamy; neliečivé očné krémy; neliečivé 
peelingy na tvár; neliečivé oleje na ruky; neliečivé 

mlieko na ruky; neliečivé masti; neliečivé mlieka 
na rozjasňovanie pleti; neliečivé výživné krémy na 
kozmetické použitie; neliečivý krém na tvár; neliečivé 
stimulujúce pleťové vodičky; neliečivé čistiace krémy; 
neliečivé krémy na kozmetické použitie; nechtové 
kondicionéry; neliečivé balzamy na nohy; neliečivé 
balzamy na pery; neliečivé hydratačné prípravky na 
kozmetické použitie; nechtová kozmetika; mlieka na 
čistenie tváre; umelé mihalnice; materiály na vrchnú 
vrstvu nechtov na ich tvarovanie; laky na nechty; 
laky na nechty vo forme pera; lepidlá na nalepovanie 
umelého obočia; lepidlá na nalepovanie umelých 
nechtov; lepidlá na nalepovanie umelých mihalníc; 
krémy proti vráskam; krémy proti starnutiu; krémy 
po holení; krémy pre bábätká (bez liečivých účinkov); 
krémy na pery; krémy na redukciu celulitídy; krémy 
na samoopaľovanie pokožky; krémy na čistenie pleti; 
krémy na spevňovanie pokožky; krémy na nechty; 
kozmetický gél na oči; kozmetika na ošetrovanie 
suchej pleti; kozmetické toniká; kozmetické pleťové 
vody; kozmetické prípravky na odstraňovanie laku 
na nechty; kozmetické krémy na ruky; hydratačné 
masky; hydratačné krémy, vodičky a gély; gél na 
nechty; gélové masky na oči; dermatologické krémy 
(s výnimkou liečivých); čistiaci balzam; čistiace mlieka 
na starostlivosť o pleť; brúsny papier na nechty; 
detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na 
lekárske použitie).
21 - Čistiace potreby; domáce a kuchynské potreby 
a nádoby; hrebene a špongie; kuchynský riad a náradie 
okrem príborov; obaly na mydlá; handry na čistenie.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 3 a 21 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triede 3 a 21 tohto zoznamu.

(540)
 

(550) obrazová
(731) Galina Kamenická, Nová Lehota 108, Handlová-Nová 

Lehota, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

 



88 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

(210) 78-2022
(220) 14.1.2022
(511) 9, 16, 35, 36, 40, 41, 45 NCL (11)
(511) 9 - Nahraté nosiče záznamov zvuku a obrazu; 

magnetické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok; 
počítačový softvér (nahraté počítačové programy); 
vzdelávací softvér; počítačový softvér týkajúci 
sa vzdelávania detí; softvér virtuálnej reality 
pre vzdelávanie; počítačové databázy; platformy 
počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; 
softvérové platformy pre sociálne siete; prístroje 
na vnútornú komunikáciu; softvér na vytváranie 
sociálnych sietí; počítačové softvérové aplikácie 
(sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie pre 
kancelárie a podniky; mobilné aplikácie; softvér 
a aplikácie pre mobilné zariadenia; mobilné aplikácie 
na stiahnutie pre prenos dát; mobilné aplikácie na 
stiahnutie na prenos informácií; mobilné aplikácie na 
stiahnutie pre správu informácií; vzdelávacie aplikácie 
pre tablety.
16 - Tlačoviny; príručky; časopisy (periodiká); 
periodiká; noviny; knihy; plagáty; letáky; kalendáre; 
tlačené vzdelávacie materiály; fotografie; fotografie 
(tlačoviny); tlačené informačné letáky; vzdelávacie 
publikácie; tlačené publikácie; kancelárske potreby 
okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky; 
školské potreby (papiernický tovar).
35 - Reklama; analýza reklamy; prieskum trhu; 
analýza prieskumu trhu; analýza cien; analýza 
ceny nákladov; služby porovnávania cien; analýza 
účinnosti reklamy; marketing; marketingový prieskum; 
analýza marketingových trendov; analýza nákladov; 
marketingové poradenstvo; personálne poradenstvo; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); 
obchodné alebo podnikateľské informácie; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); poradenstvo 
v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); 
sprostredkovateľské služby v oblasti propagácie; 
sprostredkovanie reklamy; dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby; reklamné služby na podporu 
informovanosti verejnosti o sociálnych otázkach; 
podpora predaja pre tretie osoby; príprava a realizácia 
mediálnych a reklamných plánov a koncepcií; 
šírenie reklamných materiálov on-line; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); služby zamerané na správu on-
line komunity, on-line propagácie počítačových sietí 
a webových stránok; správa kultúrnych a vzdelávacích 
výmenných programov; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sietí.
36 - Charitatívne zbierky; získavanie finančných 
prostriedkov na charitatívne účely; finančné 
sponzorstvo; kolektívne financovanie projektov 
(crowdfunding); financovanie (služby); získavanie 
finančných prostriedkov pre znevýhodnené deti; 
poskytovanie vzdelávacích štipendií; poradenstvo 
zamerané na finančnú pomoc pri vzdelávaní; finančné 
poradenstvo.
40 - Farbenie obuvi; farbenie odevov; farbenie kože; 
farbenie textílií; farbenie tkanín; úprava papiera 

(apretovanie); spracovanie kožušín; protimoľová 
úprava kožušín; vodovzdorná úprava textilu; 
ohňovzdorná úprava tkanín; nekrčivá úprava 
šatstva; protimoľová úprava textílií; spracovanie 
papiera; spracovanie kože; konečná úprava povrchov 
(mechanická alebo chemická); úprava textílií; 
opracovávanie dreva; kováčstvo; tlač, tlačenie; rytie; 
gravírovanie; dámske krajčírstvo, šitie; krajčírstvo; 
úpravy a prešívanie oblečenia; strihanie látok 
(strihová služba); vyšívanie; zostavovanie tovarov 
na objednávku (pre tretie osoby); stolárske práce 
(zhotovovanie drevených výrobkov na objednávku); 
zákazkové spracovanie kožušín.
41 - Vzdelávanie poskytované školami; zábava; 
športová a kultúrna činnosť; divadelné predstavenia; 
tvorba divadelných alebo iných predstavení; 
služby orchestrov; prenájom divadelných kulís; 
organizovanie živých vystúpení; rezervácie vstupeniek 
na zábavné predstavenia; organizovanie predstavení 
(manažérske služby); prenájom osvetľovacích 
prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; 
písanie textov scenárov nie na reklamné účely; 
služby osvetľovacích technikov na podujatiach; 
réžia predstavení; stredoškolské vzdelávanie; 
poskytovanie vzdelávania; vzdelávanie; akadémie 
(vzdelávanie); jazykové vzdelávanie; vyučovanie; 
pokročilé vzdelávanie; ďalšie vzdelávanie; hudobné 
vzdelávanie; hudobné skladateľské služby; predškolské 
vzdelávanie; obchodné vzdelávanie; vzdelávania 
dospelých; organizovanie a vedenie tvorivých dielní 
(výučba); individuálne vyučovanie; organizovanie 
skúšok (vzdelávanie); konzultačné služby týkajúce 
sa vzdelávania; poradenstvo pri voľbe povolania 
(v oblasti výchovy a vzdelávania); odborné 
vzdelávanie pre mládež; odborné preškoľovanie; 
prieskum v oblasti vzdelávania; školenia v oblasti 
vzdelávania; internátne školy; online poskytovanie 
počítačových hier (z počítačových sietí); školenie; 
koučovanie (školenie); služby poskytované školami 
(vzdelávanie); zabezpečovanie školení a vzdelávania; 
diaľkové vzdelávanie; organizovanie a realizácia 
workshopov (vzdelávanie); organizovanie a vedenie 
seminárov; služby poskytované prázdninovými 
tábormi (zábava); plánovanie seminárov na 
účely vzdelávania; organizovanie a vedenie 
konferencií; odborné školenia zamerané na 
odovzdávanie know-how; vydavateľské služby; 
vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); 
školenia pre rodičov zamerané na výchovu 
k rodičovstvu; vydávanie dokumentov v odbore 
vedy, verejného práva a sociálnych vecí; produkcia 
filmov (nie reklamných); prenájom vzdelávacích 
a inštruktážnych materiálov; poskytovanie on-line 
školení; publikovanie multimediálnych materiálov on-
line; vzdelávacie služby poskytované výchovnými 
asistentmi; konzultácie v odbore plánovania 
podujatí; organizovanie vzdelávacích zájazdov so 
sprievodcom; turistické prehliadky so sprievodcom; 
zvuková produkcia; videoprodukcia; fotografovanie; 
hudobná produkcia; požičovne kníh (knižnice); 
vydávanie časopisov; vydávanie novín; písanie textov; 
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skladanie piesní; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov.
45 - Právne služby; astrologické poradenstvo; 
organizovanie náboženských obradov; vedenie 
náboženských obradov; fyzická ochrana osôb 
a hmotného majetku (bezpečnostné služby); 
monitorovanie pomocou dronov; osobní strážcovia; 
pátranie po minulosti osôb; opatrovanie detí doma; 
opatrovanie zvierat (chovaných v domácnosti) doma; 
vodenie psov von; agentúry sprostredkúvajúce 
spoločenské kontakty; individualizované nákupy 
pre tretie osoby; online služby sociálnych sietí; 
zoznamovacie služby (hľadanie partnera); udeľovanie 
licencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie 
licencií na počítačové programy (právne služby); 
udeľovanie licencií (právne služby) na vydávanie 
softvéru; spravovanie autorských práv.

(540)
 

(550) obrazová
(591) oranžová svetlá, oranžová tmavá
(731) Jonáš Petr, JUDr., Svornosti 172, 252 42 Jesenice, CZ;

Jonášová Iveta, Mgr., Svornosti 172, 252 42 Jesenice, 
CZ;

(740) Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT, 
Nitra, SK;

 

(210) 90-2022
(220) 18.1.2022
(511) 5, 28, 32, 35 NCL (11)
(511) 5 - Antioxidačné výživové doplnky; betablokátory; 

bielkovinové výživové doplnky; bylinné detoxifikačné 
prípravky na lekárske použitie; dietetické a výživové 
prípravky na lekárske použitie; dietetické výživové 
doplnky pre športovcov; diétne doplnky vo forme 
prášku; diétne výživové doplnky pre ľudskú potrebu; 
výživové doplnky pre osoby s osobitnými diétnymi 
požiadavkami; výživové doplnky vyrobené prevažne 
z minerálov; energetické tyčinky nahradzujúce 
jedlo ako výživové doplnky; enzýmové výživové 
doplnky; farmaceutické prípravky ovplyvňujúce orgány 
tráviacej sústavy; glukózové diétne doplnky; inhibítory 
proteínovej syntézy na lekárske použitie; koktaily 
s proteínovými výživovými doplnkami; l-karnitín na 
znižovanie telesnej hmotnosti; minerálne diétne 
doplnky pre ľudí; nápojové zmesi ako diétne doplnky; 
nutraceutiká ako diétne doplnky; výživové doplnky 
obsahujúce vitamíny; výživové doplnky z proteínového 
prášku; potravinové tyčinky ako výživové doplnky; 
výživové doplnky obsahujúce koenzým Q10; 
výživové doplnky so sójovým proteínom; výživové 

doplnky tvorené najmä vápnikom; výživové doplnky 
tvorené najmä horčíkom; výživové doplnky zo 
srvátkových bielkovín; výživové doplnky zo srvátkových 
proteínov; vitamínové prípravky obsahujúce vitamín 
A; vitamínové prípravky obsahujúce vitamín 
B; vitamínové prípravky obsahujúce vitamín C; 
vitamínové prípravky obsahujúce vitamín D.
28 - Antistresové loptičky na cvičenie rúk; asymetrické 
bradlá na cvičenie; bandáže na ruky na športové 
použitie; bedrové chrániče na použitie v atletike; 
bežecké pásy na telesné cvičenia; bradlá na 
gymnastiku; chrániče na píšťaly (športový tovar); 
chrániče na ramená a kolená (športové vybavenie); 
chrániče priehlavku na športové použitie; chrániče 
pästí (športové potreby); chrániče ramien upravené 
na použitie pri športe; chrániče predlaktia (športové 
potreby); chrániče tela na použitie pri športe; chrániče 
zápästia pre atlétov; chrániče rúk na použitie pri 
športe; chrániče ramien na použitie pri športe; 
činky; činky kettlebell; činky (na vzpieranie); cvičebné 
kladky; cvičebné platformy; cvičebné trampolíny; 
cvičebné tyče; cvičebné závažia na zápästie a členky; 
fitness cvičebné stroje; gumové balóny na cvičenie; 
gumy na chrániče ramien na atletické použitie; 
gymnastické náčinie; kladiny (gymnastické vybavenie); 
kolené chrániče (športové potreby); lavičky na 
použitie pri vzpieraní a posilňovaní; lakťové chrániče 
(športové potreby); medicinbaly; lopty na cvičenie 
jogy; loptičky na cvičenie; loptičky (športové potreby); 
nafukovacie loptičky na šport; ochranné vypchávky 
(časti športových úborov); pásy na vzpieranie; 
posilňovacie lavice na brušné svaly; posilňovače 
prsných svalov (expandery); cvičebné posilňovacie 
prístroje na formovanie postavy; posilňovacie stroje; 
priľnavé brušné elektrické cvičebné pásy, na 
stimuláciu svalov; cvičenie prístroje na fyzický tréning; 
cvičenie prístroje na tonifikáciu svalov; cvičenie 
prístroje na športový tréning; rotačné úchopy na 
kľučky (cvičebné pomôcky); rukavice pre vzpieračov 
(cvičebné pomôcky); šikmé lavice na preťahovanie na 
tréningové účely (cvičebné pomôcky).
32 - Energetické nápoje; funkčné nápoje na 
báze vody (nealkoholické nápoje); karbohydrátové 
nápoje (nealkoholické nápoje); nápoje iónové; nápoje 
pre športovcov s obsahom elektrolytov; nápoje 
pre športovcov obohatené proteínmi; nápoje pre 
športovcov; proteínové nápoje.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s telocvičnými a športovými potrebami, telocvičným 
a športovým náradím, telocvičnými a športovými 
zariadeniami, telocvičnou a športovou výstrojov 
a pomôckami; maloobchodné služby s oblečením; 
veľkoobchodné služby s oblečením.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, biela
(731) M.Flex s.r.o., Bernolákova 2418/5, Malacky, SK;
(740) Žižka Petr, Mgr. LL.M., Plzeň, CZ;

 

(210) 92-2022
(220) 18.1.2022
(511) 9, 35, 41 NCL (11)
(511) 9 - Kreslené filmy; kreslené filmy (sťahovateľné); 

animované filmy; nahraté nosiče zvukových 
nahrávok a videonahrávok; video filmy; 
kinematografické animované filmy; kinematografické 
filmy (sťahovateľné); videonahrávky (sťahovateľné); 
nahraté nosiče filmových videonahrávok.
35 - Tvorba reklamných filmov; režírovanie 
reklamných filmov; reklama v oblasti prezentácie 
filmov; produkcia reklamných videopások; produkcia 
reklamných kompaktných video-diskov; produkcia 
reklamných audiovizuálnych nahrávok; marketing.
41 - Produkcia audiovizuálnych nahrávok (nie 
reklamných); online poskytovanie digitálnej (MP3) 
hudby (bez možnosti kopírovania); služby v oblasti 
zhotovovania a editovania audiovizuálnych nahrávok 
(nie reklamných); produkcia filmov a videofilmov 
(nie reklamných); poskytovanie informácií v oblasti 
videofilmov (nie reklamných); zhotovovanie 
a produkcia audionahrávok (nie reklamných); 
požičiavanie technických zariadení na účely 
produkcie filmov; služby v oblasti postprodukčnej 
editácie hudobných nahrávok, videonahrávok 
a kinematografických filmov; produkcia animovaných 
filmov (nie reklamných); produkcia hudobných 
nahrávok; produkcia hudobných videonahrávok 
(nie reklamných); strihanie videopások; strihanie 
kinematografických filmov; strihanie videonahrávok; 
hudobné skladateľské služby; služby v oblasti 
animovanej tvorby.

(540) Moodive

(550) slovná
(731) Moodive, s. r. o., Železničiarska 3191/18, 811 04 

Bratislava-Staré Mesto, SK;
(740) Žižka Petr, Mgr. LL.M., Plzeň, CZ;

 

(210) 93-2022
(220) 18.1.2022
(511) 8, 16, 19, 35 NCL (11)
(511) 8 - Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon).

16 - Papier; lepidlá na papier (na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť); lepidlá na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť.
19 - Nekovové stavebné materiály.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s modelárskymi tovarmi.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, červená, biela
(731) Pecka Matěj, Ing., Vajdová 1047/25, 102 00 Praha, CZ;

 

(210) 116-2022
(220) 23.1.2022
(511) 35, 36, 42 NCL (11)
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 

poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; rozširovanie reklamných materiálov; 
sprostredkovateľne práce; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
cielené posielanie reklamných materiálov poštou; 
aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom 
reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; 
reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); 
poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom 
reklamných plôch; podpora predaja pre tretie 
osoby; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; obchodné informácie 
a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
administratívne spracovanie obchodných objednávok; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie 
osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); 
fakturácie; písanie reklamných textov; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských kontaktných 
informácií; obchodné sprostredkovateľské služby; 
obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na 



91 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
indexovanie webových stránok na obchodné alebo 
reklamné účely; 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; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie 
osoby; cielený marketing; marketing v rámci vydávania 
softvéru; obchodné poradenské služby v oblasti 
digitalizácie; obchodné sprostredkovateľské služby 
nadväzovania kontaktov medzi rôznymi odborníkmi 
a zákazníkmi; spracovanie údajov (kancelárske práce); 
vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov.
36 - Nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; 
sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; 
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie 
nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie 
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa 
nehnuteľností; správa nájomných domov; prenájom 
bytov; finančné poradenstvo; finančné informácie; 
prenájom kancelárskych priestorov; poskytovanie 
finančných informácií prostredníctvom webových 
stránok; prenájom zdieľaných kancelárskych 
priestorov.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového 
hardvéru a softvéru; inžinierska činnosť; geodézia 
(zememeračstvo); tvorba počítačového softvéru; 
aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie 
počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; 
návrh počítačových systémov; tvorba a udržiavanie 
webových stránok pre tretie osoby; poskytovanie 
softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); externé 
poskytovanie služieb v oblasti informačných 
technológií; tvorba a navrhovanie zoznamov 
informácií z webových stránok pre tretie osoby 
(informačnotechnologické služby); vývoj softvéru 
na softvérové publikácie; poskytovanie počítačovej 
platformy prostredníctvom internetu (PaaS); vývoj 
počítačových platforiem; navrhovanie grafickej úpravy 
reklamných materiálov; počítačové programovanie na 
spracovanie dát.

(540)
 

(550) obrazová

(591) modrá, oranžová
(731) Mago Samuel, Bc., Družby 1866/16, Banská Bystrica, 

SK;
Brúnai Pavol, Mgr., Cabaj-Čápor 238, Nitra, SK;

 

(210) 118-2022
(220) 23.1.2022
(511) 5, 10, 11, 35, 44 NCL (11)
(511) 5 - Kyslík na lekárske použitie; kyslík na lekárske účely.

10 - Kyslíkové koncentrátory na lekárske použitie; 
kyslíkové masky na lekárske použitie; kyslíkové 
inhalátory na lekárske použitie; kyslíkové inhalátory na 
terapeutické použitie; inhalačné prístroje na lekárske 
použitie; kyslíkové senzory na lekárske použitie; 
inhalátory.
11 - Zariadenia na úpravu vzduchu; zvlhčovače 
vzduchu pre domácnosť; zvlhčovače; zariadenia na 
čistenie vzduchu; sušičky vzduchu; zariadenia na 
sterilizáciu vzduchu; zariadenia na čistenie vzduchu do 
domácnosti; vzduchové filtre na priemyselné použitie; 
vzduchové filtre na použitie v domácnosti; dávkovacie 
systémy izbových dezodorantov; sterilizátory vzduchu; 
stroje a prístroje na čistenie vzduchu; priemyselné 
odvlhčovače; priemyselné zvlhčovače; priemyselné 
zariadenia na čistenie vzduchu; prístroje na 
odstraňovanie zápachu (nie na osobné použitie); 
odvlhčovače; čističe vzduchu; jednotky na čistenie 
vzduchu na komerčné použitie; ionizačné zariadenia na 
úpravu vzduchu; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; 
elektrické čističe vzduchu; dymníky; dávkovacie 
systémy osviežovačov vzduchu; elektrické prístroje 
na dezodorizovanie miestností; ionizátory vody; 
ionizátory vzduchu; inhalačné prístroje nie na lekárske 
použitie.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triedach 5, 10 a 11 tohto zoznamu; veľkoobchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 10 a 11 tohto 
zoznamu; reklamné služby; obchodný manažment; 
obchodná správa.
44 - Lekárske služby; veterinárne služby; starostlivosť 
o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat.

(540)
 

(550) obrazová
(731) Human Nature, s. r. o., Tarasa Ševčenka 3923/3, Prešov, 

SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
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(210) 152-2022
(220) 23.3.2016
(511) 9, 35, 42 NCL (11)
(511) 9 - Softvér s rozšírenou realitou na použitie 

v mobilných zariadeniach na integráciu elektronických 
údajov s prostredím reálneho sveta.
35 - Reklamné agentúry.
42 - Navrhovanie softvéru.

(540) Reality Engine
(550) slovná
(641) 015264427, 23.3.2016
(731) NOVEL BRANDS LIMITED, Concorde House, 18 

Margaret Street, Brighton East Sussex BN2 1TS, GB;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

 

(210) 179-2022
(220) 31.1.2022
(511) 32, 33, 35 NCL (11)
(511) 32 - Nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické 

ovocné nápoje; mušty; limonády; hroznový mušt 
(nekvasený); nealkoholické nápoje.
33 - Víno; nápoje z vína.
35 - Reklama.

(540)
 

(550) obrazová
(731) Zdút Ladislav, Pod Rovnicami 3474/67, 841 01 

Bratislava - mestská časť Karlova Ves, SK;

 

(210) 180-2022
(220) 31.1.2022
(511) 32, 35, 39 NCL (11)
(511) 32 - Pivo.

35 - Reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s pivom.
39 - Doručovanie tovarov (pivo).

(540)
 

(550) obrazová
(731) Stupavar, spol. s. r. o., Cementárska 15, Stupava, SK;

 

(210) 194-2022
(220) 1.2.2022
(511) 3, 5, 16, 18, 21, 28, 31, 35 NCL (11)
(511) 3 - Neliečivé prípravky na starostlivosť o zvieratá; 

kozmetické prípravky pre zvieratá.
5 - Veterinárne prípravky; lieky pre veterinárnu 
medicínu; vitamínové prípravky pre zvieratá; liečivé 
šampóny; prípravky proti parazitom.
16 - Tlačoviny týkajúce sa domácich zvierat; papierové 
alebo plastové vrecká na psie exkrementy; papierové 
škatule a prepravky na drobné zvieratá.
18 - Nekovové obojky pre zvieratá; vôdzky pre zvieratá; 
postroje pre zvieratá; kožené popruhy; kožené remene 
(sedlárske výrobky); náhubky; oblečenie pre zvieratá 
chované v domácnosti; pokrývky pre zvieratá; háracie 
nohavičky; chrániče labiek pre psov.
21 - Toalety pre zvieratá chované v domácnosti; 
klietky pre zvieratá chované v domácnosti; misky na 
kŕmenie zvierat chovaných v domácnosti; napájadlá 
pre zvieratá; kŕmidlá pre domáce zvieratá; kefy na 
zvieratá.
28 - Hračky pre zvieratá chované v domácnosti; 
hračky na hryzenie pre zvieratá chované v domácnosti; 
gumové loptičky; činky; hračky z lana pre zvieratá 
chované v domácnosti.
31 - Živé zvieratá; krmivo pre zvieratá; podstielky pre 
domáce zvieratá.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so živými 
zvieratami, s krmivami pre zvieratá a s výrobkami 
a prípravkami na chov zvierat.

(540)
 

(550) obrazová
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(731) Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 
Šestajovice, CZ;

(740) Magdaléna Bachratá, Zálesie, SK;

 

(210) 206-2022
(220) 2.2.2022
(511) 35, 42 NCL (11)
(511) 35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia 

a obchodná administratíva; reklama; marketing; 
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení 
podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; subdodávateľské služby (obchodné 
služby); Maloobchodné služby a veľkoobchodné 
služby s počítačmi a periférnymi zariadeniami 
počítačov, počítačovým hardvérom, notebookmi, 
monitormi, počítačovými tlačiarňami, tabletmi 
(prenosnými počítačmi), mobilnými telefónmi, 
skenermi (zariadeniami na spracovanie údajov), 
náplňami do tlačiarní a kopírovacích strojov 
(prázdnymi), modemami, káblami s optickými 
vláknami, počítačovým softvérom (nahratými 
počítačovými programami), materiálmi na elektrické 
vedenie (drôtmi, káblami), slúchadlami, hernými 
konzolami, ovládačmi na počítačové hry 
(džojstikmi), videohrami, súpravami okuliarov 
a slúchadiel na virtuálnu realitu, laminovačkami na 
dokumenty (kancelárskymi potrebami), skartovačkami 
(kancelárskymi potrebami), televíznymi prijímačmi, 
videokamerami, hodinami, fotoaparátmi, prenosnými 
reproduktormi, inteligentnými reproduktormi, 
satelitnými navigačnými prístrojmi, zariadeniami 
globálneho polohového systému (GPS), civilnými 
dronmi, telefónnymi prístrojmi, telefónnymi 
ústredňami, elektroluminiscenčnými diódami (LED 
diódami), elektroluminiscenčnými osvetľovacími 
prístrojmi (s LED diódami), zariadeniami na sledovanie 
fyzickej aktivity nosenými na tele, nabíjačkami batérií, 
zabezpečovacími zariadeniami proti odcudzeniu, 
alarmami, teplomermi (nie na lekárske použitie), 
automobilovými držiakmi telefónov, redukciami 
(elektrotechnika), elektrickými kuchynskými strojmi, 
svetelnými projektormi, elektronickými interaktívnymi 
tabuľami, ručnými nástrojmi a náradím na ručný 
pohon.
42 - Kontroly kvality a overovanie; navrhovanie 
a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; priemyselné 
analýzy, priemyselný výskum a priemyselné 
dizajnérstvo; vedecké a technologické služby a s nimi 
súvisiaci výskum a projektovanie; inžinierska činnosť; 
počítačové programovanie; tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie 
na webových stránkach; poskytovanie softvéru 
prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo 
v oblasti informačných technológií; poskytovanie 
virtuálnych počítačových systémov prostredníctvom 
cloud computingu; poskytovanie počítačovej 
platformy prostredníctvom internetu (PaaS).

(540) PROCUBE

(550) slovná
(731) PROCUBE s. r. o., Východná 10060/9O, Bratislava-Rača, 

SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

 

(210) 236-2022
(220) 4.2.2022
(511) 32 NCL (11)
(511) 32 - Minerálne vody (nápoje); pramenité vody; 

stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
sirupy na výrobu limonád; ochutené minerálne 
vody; nealkoholické nápoje prípravky na výrobu 
sýtenej vody; prírodné či perlivé vody (minerálne 
alebo neminerálne); zeleninové džúsy; ovocné alebo 
zeleninové nealkoholické nápoje; sódová voda (sifón); 
zázvorové limonády; šerbety (nápoje); nealkoholické 
prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné 
alebo zeleninové výťažky používané pri príprave 
nápojov; nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá pre 
mliečne kvasenie.

(540) Mattoni Imuno
(550) slovná
(731) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary, 

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

SK;

 

(210) 237-2022
(220) 4.2.2022
(511) 32 NCL (11)
(511) 32 - Minerálne vody (nápoje); pramenité vody; 

stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
sirupy na výrobu limonád; ochutené minerálne 
vody; nealkoholické nápoje prípravky na výrobu 
sýtenej vody; prírodné či perlivé vody (minerálne 
alebo neminerálne); zeleninové džúsy; ovocné alebo 
zeleninové nealkoholické nápoje; sódová voda (sifón); 
zázvorové limonády; šerbety (nápoje); nealkoholické 
prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné 
alebo zeleninové výťažky používané pri príprave 
nápojov; nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá pre 
mliečne kvasenie.
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(540)
 

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

a odtiene týchto farieb
(731) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary, 

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

SK;

 

(210) 238-2022
(220) 4.2.2022
(511) 32 NCL (11)
(511) 32 - Minerálne vody (nápoje); pramenité vody; 

stolové vody; limonády; pivo; nealkoholické šumivé 
nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
sirupy na výrobu limonád; ochutené minerálne 
vody; nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu 
sýtenej vody; prírodné či perlivé vody (minerálne 
alebo neminerálne); zeleninové džúsy; ovocné alebo 
zeleninové nealkoholické nápoje; sódová voda (sifón); 
zázvorové limonády; šerbety (nápoje); nealkoholické 
prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné 
alebo zeleninové výťažky používané pri príprave 
nápojov; nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá pre 
mliečne kvasenie.

(540)
 

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

a odtiene týchto farieb
(731) Mattoni 1873 a.s., Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary, 

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

SK;

 

(210) 254-2022
(220) 7.2.2022
(511) 9, 16, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové 

nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj 
v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, 
katalógy a programy zaznamenané v elektronickej 
podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; 
tlačené reklamné materiály z papiera; tlačené 
reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; 
fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); 
vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov 
a zariadení); kalendáre; príručky; plagáty.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie 
programov; internetové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; 
interaktívne vysielacie a komunikačné služby; 
prenos správ, informácií, publikácií, filmov, 
audiovizuálnych diel, televíznych a rozhlasových 
programov prostredníctvom komunikačných sietí 
vrátane internetu; poskytovanie on-line 
prístupu k multimediálnemu obsahu; vysielanie 
audiovizuálnych programov prostredníctvom 
programovej služby timeshift; vysielanie zvukového 
alebo obrazového obsahu prostredníctvom internetu 
alebo mobilných bezdrôtových sietí; poradenské 
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a informačné služby v oblasti služieb uvedených 
v triede 38 tohto zoznamu.
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov; 
produkcia on-line vysielaných programov a relácií; 
produkcia publicistických, spravodajských, zábavných, 
vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; 
produkcia hudobných programov; produkcia 
interaktívnych televíznych programov a hier; zábava; 
interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; 
organizovanie zábavných, kultúrnych, športových 
a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; organizovanie 
vedomostných, zábavných, hudobných a športových 
súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem 
reklamných); organizovanie súťaží prostredníctvom 
telefónu (okrem reklamných); organizovanie zábav, 
karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie 
večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; 
zábavné parky; zábavné služby poskytované 
prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia 
(zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné 
klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
a vedenie školení; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie živých vystúpení; živé 
predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); 
hudobná tvorba; služby filmových, divadelných 
a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie 
filmov; prenájom kinematografických prístrojov; 
divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; služby divadelných, koncertných 
a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek na 
zábavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia 
a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok 
(okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem 
vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, 
časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných 
textov); on-line poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických 
publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; on-line 
poskytovanie počítačových hier z počítačových 
sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie 
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach 
zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky 
z oblasti šou biznisu; prekladateľské služby; prenájom 
dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na 
oddych a rekreáciu; prenájom audio prístrojov, 
video prístrojov, videorekordérov, premietačiek, 
televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích 
potrieb a prístrojov; reportérske služby; pomoc pri 
výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy 
a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; 
organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
on-line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); on-line poskytovanie elektronického 
archívu s prístupom k elektronickým textom, audio-
vizuálnym programom a údajom (bez možnosti 
kopírovania), hrám a zábave; poradenské a informačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto 
zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 

tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, on-line 
a interaktívnymi počítačovými službami.

(540)
 

(550) obrazová
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/A, 

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

 

(210) 261-2022
(220) 9.2.2022
(511) 33, 35 NCL (11)
(511) 33 - Medovina.

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s medovinou; online maloobchodné služby 
s medovinou; online veľkoobchodné služby 
s medovinou.

(540) MÁRIO MIŠOVIČ – LIPTOVSKÁ 
MEDOVINA

(550) slovná
(731) Mário Mišovič – Liptovská MEDOVINA, Pod Skalami 

217/15, 034 01 Ružomberok 1, SK;
(740) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, 

SK;

 

(210) 267-2022
(220) 10.2.2022
(511) 5 NCL (11)
(511) 5 - Výživové doplnky; diétne látky na lekárske použitie; 

vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; 
dietetické potraviny a/alebo výživové doplnky na 
medicínske účely.

(540) HistApp
(550) slovná
(731) S&D Pharma SK s.r.o., Farebná 32, Bratislava, SK;
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava-Nové Mesto, 

SK;

 

(210) 270-2022
(220) 11.2.2022
(511) 5 NCL (11)
(511) 5 - Dezinfekčné prípravky; diétne potraviny 

a diétne lieky na lekárske alebo zverolekárske 
použitie; farmaceutické, lekárske a zverolekárske 
prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; 
výživové doplnky pre ľudí a zvieratá;sirupy 
na farmaceutické použitie;farmaceutické prípravky; 
vitamínové prípravky.
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(540) IODICA
(550) slovná
(731) Šturdík Mario, Šaštínska 380/23, Bratislava-Karlova 

Ves, SK;

 

(210) 275-2022
(220) 11.2.2022
(511) 1, 7, 11, 19, 24, 31, 35, 37, 44 NCL (11)
(511) 1 - Hnojivá; dusíkaté hnojivá; záhradnícke 

chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov 
a prípravkov proti parazitom; organické digestáty 
(hnojivá); bezzeminové rastlinné substráty (pre 
poľnohospodárstvo); expandovaná hlina na 
pestovanie hydroponických rastlín (substrát).
7 - Čerpadlá (časti strojov a motorov); ventily (časti 
strojov); odstredivé čerpadlá; spätné ventily, klapky 
(časti strojov); spojky, spojenia, styky, kĺby (časti 
motorov); membrány čerpadiel; čerpadlá, pumpy 
(stroje); výtlačné ventily (časti strojov); ventily (časti 
strojov a motorov); čerpadlá na stlačený vzduch; 
čerpadlá na plávanie proti prúdu; drviace stroje; drviče 
odpadu (stroje); mobilné drviace stroje.
11 - Automatické zavlažovacie zariadenia; difuzéry 
k zavlažovacím zariadeniam; zavlažovacie stroje 
pre poľnohospodárstvo; hydroponické zavlažovacie 
systémy.
19 - Vodovodné ventily (nekovové, nie plastové); 
plastové záhradné obrubníky; nekovové rámy pre 
záhradníctvo (na pareniská, fóliovníky); geotextílie.
24 - Netkané textílie.
31 - Osivá, sadenice a hľuzy plodín; poľnohospodárske 
a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného 
hospodárstva (surové, nespracované); čerstvé 
záhradné bylinky; slama na mulčovanie (materiál na 
prikrytie pôdy); surová kôra.
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia 
a obchodná administratíva; reklama; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
reklamné plagátovanie; personálne poradenstvo; 
aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie 
vzoriek tovarov; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; poradenské služby pri riadení 
obchodnej činnosti; podpora predaja pre tretie osoby; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov 
a služieb pre iné podniky); administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; subdodávateľské služby 
(obchodné služby); marketing; platené reklamné 
služby typu "klikni sem"; rozvíjanie reklamných 
nápadov; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama); vonkajšia reklama.
37 - Opravy púmp a čerpadiel; informácie o opravách; 
stavebné poradenstvo; prenájom odvodňovacích 
čerpadiel; prenájom bagrov a rýpadiel; inštalácie 
a opravy zavlažovacích zariadení.
44 - Služby v poľnohospodárstve, rybnom 
hospodárstve, záhradníctve a lesníctve; služby 
záhradných architektov; záhradníctvo; záhradkárske 
služby; prenájom poľnohospodárskych nástrojov 
a zariadení; regulovanie výskytu škodcov 
v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, 

záhradníctve a lesníctve; prenájom záhradníckeho 
náradia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, zelená
(731) I&B TANDEM s.r.o., Novozámocká 16/97, Nitra, SK;
(740) Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT, 

Nitra, SK;

 

(210) 276-2022
(220) 14.2.2022
(511) 25, 28, 38, 41 NCL (11)
(511) 25 - Ponožky; odevy; pokrývky hlavy; nohavice; 

rukavice (oblečenie); šatky, šály; vesty; legíny; sukne; 
športové tričká, dresy; bundy; telocvičné úbory; 
tričká; nohavicové sukne; športové tielka; ponožky 
pohlcujúce pot.
28 - Hračky pre zvieratá chované v domácnosti; hračky; 
mäkké hračky.
38 - Televízne vysielanie; prenos správ a obrazových 
informácií prostredníctvom počítačov; poskytovanie 
priestoru na diskusiu na internete; kontinuálny prenos 
dát (streaming); prenos videonahrávok na objednávku.
41 - Drezúra zvierat; telesná výchova; rozhlasová 
zábava; televízna zábava; poskytovanie športovísk; 
organizovanie športových súťaží; meranie času na 
športových podujatiach; nahrávanie videopások;
online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); poskytovanie nesťahovateľných 
televíznych programov prostredníctvom služieb na 
prenos videí (na požiadanie); tvorba videozáznamov 
na podujatiach.

(540)
 

(550) obrazová
(731) RSDC s.r.o., Čalovská 16536/2, Bratislava-Ružinov, SK;
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(210) 277-2022
(220) 15.2.2022
(511) 7, 12, 35, 37 NCL (11)
(511) 7 - Vzdušné kondenzátory; vzduchové filtre do 

motorov; vzduchové chladiče; plniče karburátorov; 
zapaľovanie spaľovacích motorov; alternátory; 
kľukové hriadele; samomazacie ložiská; piestne 
krúžky; strojové alebo motorové ojnice; guľkové 
ložiská; žeraviace sviečky do dieselových motorov; 
vstrekovače motorových palív; karburátory; uhlíkové 
kefy; kompresory; turbokompresory; kondenzačně 
zariadenia; spojky, spojenia, styky, kĺby (časti 
motorov); remene dynama; hlavy valcov (časti 
motorov); štartéry motorov; odlučovače oleja 
z pary; mechanické navíjacie zariadenia; dynamá; 
čerpadlá (časti strojov a motorov); piesty valcov; 
pumpy na mazanie; hydraulické turbíny; zapaľovacie 
induktory; pneumatické kladivá; membrány čerpadiel; 
katalyzátory do motorov; piesty motorov; regulátory 
otáčok strojov a motorov; stroje a prístroje na 
čistenie (elektrické); ručné nástroje a náradie (nie 
na ručný pohon); ložiská prevodových hriadeľov; 
elektrické ručné vŕtačky; piesty (časti strojov alebo 
motorov); čerpadlá do vykurovacích zariadení; 
adhézne remene na kladky; odvádzače kondenzátu; 
nitovacie stroje; ventily (časti strojov a motorov); 
valčekové ložiská; krúžky guľkových ložísk; remene 
motorov; plniace dúchadlá; navijaky; mechanické 
navijaky na navíjanie hadíc; ventilátory motorov; 
motory na stlačený vzduch; kompresory (stroje); 
čerpadlá na stlačený vzduch; zapaľovacie sviečky 
do spaľovacích motorov; šetriče paliva do motorov; 
vložky do filtračných zariadení; ovládacie káble strojov 
a motorov; riadiace mechanizmy strojov a motorov; 
kompresory chladiacich zariadení; odlučovače vody, 
separátory; remene motorových ventilátorov; valce 
motorov; výfuky motorov; filtre ako časti strojov 
alebo motorov; hydraulické motory; palivové 
konvertory spaľovacích motorov (s vnútorným 
spaľovaním); chladiče motorov; hydraulický riadiaci 
mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; 
pneumatický riadiaci mechanizmus strojov a motorov; 
kľukové skrine strojov a motorov; elektrické 
prilepovacie pištole; kardanové spojky; katalytické 
konvertory; výfukové potrubia motorov; príslušenstvo 
vysávačov na rozprašovanie osviežovačov vzduchu 
a dezinfekčných prípravkov; hadice vysávačov prachu; 
vysávače; hydraulické zariadenia na otváranie alebo 
zatváranie dverí (časti strojov); nakopávacie štartéry 
motocyklov; tlmiče motorov; pneumatické zariadenia 
na otváranie a zatváranie dverí (časti strojov); 
vrecká do vysávačov; plynové spájkovačky; elektrické 
spájkovačky; dúchadlá; samoregulačné palivové 
čerpadlá; kefové hubice na vysávače; nasávacie hubice 
na vysávače; elektrické skrutkovače; vačkové hriadele 
automobilových motorov; pneumatické zariadenia na 
odsávanie použitého oleja.
12 - Nákladné autá, kamióny; automobilové podvozky; 
podvozky vozidiel; spojky pozemných vozidiel; 
nápravy vozidiel; stierače; nákladné dodávkové autá; 
brzdy vozidiel; motory do pozemných vozidiel; 

hnacie motory do pozemných vozidiel; prevodovky 
do pozemných vozidiel; motocykle; podvozky 
automobilov; dopravné prostriedky na pohyb po 
zemi, vo vzduchu, po vode alebo po koľajniciach; 
osobné automobily; automobily; tlmiče automobilov; 
brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové dielce do vozidiel; 
spojlery na vozidlá; brzdové platničky na automobily; 
automobilové brzdové kotúče; ťahače.
35 - Reklama; sprostredkovateľne práce; marketing; 
obchodné sprostredkovateľské služby.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel; autoservisy 
(údržba a tankovanie); údržba vozidiel.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, oranžová
(731) STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, SK;

 

(210) 279-2022
(220) 15.2.2022
(511) 3, 4 NCL (11)
(511) 3 - Esenciálne (éterické) oleje.

4 - Sviečky (na svietenie); parfumované sviečky.
(540) Euphoria
(550) slovná
(731) AENEA s.r.o., Zelená 273/36, Veľké Kapušany, SK;

 

(210) 292-2022
(220) 23.2.2022
(511) 18, 25, 35 NCL (11)
(511) 18 - Kabelky; tašky.

25 - Čiapky; opasky (časti odevov); svetre; ponožky; 
košele; nohavice; šatky, šály; vesty; kabáty; legíny; 
sukne; šaty; bundy; tričká; šatové sukne.
35 - Reklama; online reklama na 
počítačovej komunikačnej sieti; marketing; cielený 
marketing; vonkajšia reklama; reklama na 
výrobky prostredníctvom influencerov; marketing 
prostredníctvom influencerov.

(540) THE POLA'S
(550) slovná
(731) Mirdalíková Paulína, Viedenská 2658/34, Košice-

Sídlisko Ťahanovce, SK;

 

(210) 293-2022
(220) 23.2.2022
(511) 29, 30, 32, 39 NCL (11)
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené 

ovocie a zelenina; prípravky na vývary (bujóny); 
koncentrované vývary; sušená zelenina; prípravky na 
zeleninové polievky; prípravky na výrobu polievok; 
zeleninové koncentráty na prípravu jedál; mliečne 
nápoje (s vysokým obsahom mlieka); nápoje 
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z kokosového mlieka; nápoje z mandľového mlieka; 
nápoje z arašidového mlieka.
30 - Soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; 
koreniny; korenie; soľ na konzervovanie potravín; 
karí (korenie); chuťové prísady; príchute do potravín 
(okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); 
kurkuma (potravina); nové korenie; mletý ďumbier 
(korenie); paprika (koreniny); čierne korenie; omáčky 
(chuťové prísady); marináda (chuťové prísady); 
zálievky na šaláty; marinády; spracované semená 
používané ako koreniny; čokoláda; káva, čaj, 
kakao a ich náhradky; mliečne kakaové nápoje; 
mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; 
aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych 
olejov); kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové 
nápoje; čajové nápoje.
32 - Nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné 
džúsy; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky 
na výrobu nealkoholických nápojov; príchute na 
výrobu nealkoholických nápojov; sirupy na výrobu 
nápojov; limonády; nealkoholické nápoje s kávovou 
príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; 
nealkoholické nápoje zo sušeného ovocia.
39 - Balenie a skladovanie tovarov; balenie tovarov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) zlatá, červená, biela
(731) THYMOS, spol. s r.o., Popradská 518, Veľká Lomnica, 

SK;
(740) Ing. ŽUFFA Ladislav, patentová a známková kancelária, 

Poprad, SK;

 

(210) 301-2022
(220) 1.3.2022
(511) 25, 28 NCL (11)
(511) 25 - Protišmykové pomôcky na obuv; obuv; sandále 

na kúpanie; našuchovačky k vode; pančuchy; pančuchy 
absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; potné 
vložky; šnurovacie topánky; nákrčníky; pánska spodná 

bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; spodná 
bielizeň; kapucne; šilty; opasky (časti odevov); pletené 
šatky; svetre; pulóvre; ponožky; vložky do topánok; 
košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; 
odevy; klobúky; pančuškové nohavice; kombinézy 
na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná 
bielizeň pohlcujúca pot; konfekcia (odevy); detské 
nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu 
(pokrývky hlavy); návleky; nohavice; vrchné ošatenie; 
rukavice (oblečenie); hotové podšívky (časti odevov); 
šatky, šály; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; 
vesty; pružné pásky na gamaše; gymnastické cvičky; 
nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových 
textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, 
dresy; rukávniky; rukavice bez prstov; papuče; plážové 
oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; šaty; 
sandále; bundy; kúpacie čiapky; plavky (pánske); 
plavky; topánky; topánky na športovanie; vysoká 
športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé 
krátke kabáty s kapucňou); spodničky; body (spodná 
bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; tričká; 
šály uviazané pod krkom; nohavicové sukne; pončá; 
sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; 
legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske 
nohavičky; športové tielka; členkové topánky; ponožky 
pohlcujúce pot; trikoty (cvičebné úbory); pokrývky 
hlavy; palčiaky; tričká na športovanie chrániace pred 
odreninami a vyrážkami (rashguards); šatky (na 
hlavu); priľnavé podprsenky; gamaše (doplnky obuvi); 
termorukavice na zariadenia s dotykovým displejom; 
tvárové rúška (odevy), nie na lekárske alebo hygienické 
použitie; odevy na športovanie s integrovanými 
digitálnymi senzormi.
28 - Hojdačky; lopty na hranie; hracie lopty; 
šarkany; navijaky na šarkanov; stroje na telesné 
cvičenia; posilňovacie stroje; hracie rukavice; hry; 
detské nafukovacie bazény; kolieskové korčule; 
korčule; surfovacie dosky; sánky; kolobežky (hračky); 
gymnastické zariadenia; chrániče lakťov (športové 
potreby); chrániče kolien (športové potreby); 
skejtbordy; šmykľavky (na hry); odrazové dosky 
(športové náradie); remene na surfy; dosky na 
tréning vo vode; kolieskové korčule (jednoradové); 
snoubordy; dosky na výučbu plávania; trampolíny; 
plávacie ramenné pásy; plávacie vesty; jednoručné 
činky; dosky na paddleboarding; detské trojkolky; 
nafukovacie predmety do plaveckých bazénov; 
bumerangy; potápačské plutvy; plavecké rukavice 
s plávacími blanami; obaly na surfy; pieskoviská 
(vybavenie detských ihrísk).
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(540)
 

(550) obrazová
(731) ActiveKids s. r. o., Karpatské námestie 7770/10A, 

Bratislava-Rača, SK;

 

(210) 302-2022
(220) 1.3.2022
(511) 25, 28 NCL (11)
(511) 25 - Protišmykové pomôcky na obuv; obuv; sandále 

na kúpanie; našuchovačky k vode; pančuchy; pančuchy 
absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; potné 
vložky; šnurovacie topánky; nákrčníky; pánska spodná 
bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; spodná 
bielizeň; kapucne; šilty; opasky (časti odevov); pletené 
šatky; svetre; pulóvre; ponožky; vložky do topánok; 
košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; 
odevy; klobúky; pančuškové nohavice; kombinézy 
na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná 
bielizeň pohlcujúca pot; konfekcia (odevy); detské 
nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu 
(pokrývky hlavy); návleky; nohavice; vrchné ošatenie; 
rukavice (oblečenie); hotové podšívky (časti odevov); 
šatky, šály; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; 
vesty; pružné pásky na gamaše; gymnastické cvičky; 
nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových 
textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, 
dresy; rukávniky; rukavice bez prstov; papuče; plážové 
oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; šaty; 
sandále; bundy; kúpacie čiapky; plavky (pánske); 
plavky; topánky; topánky na športovanie; vysoká 
športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé 
krátke kabáty s kapucňou); spodničky; body (spodná 
bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; tričká; 
šály uviazané pod krkom; nohavicové sukne; pončá; 
sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; 
legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske 
nohavičky; športové tielka; členkové topánky; ponožky 
pohlcujúce pot; trikoty (cvičebné úbory); pokrývky 
hlavy; palčiaky; tričká na športovanie chrániace pred 
odreninami a vyrážkami (rashguards); šatky (na 
hlavu); priľnavé podprsenky; gamaše (doplnky obuvi); 
termorukavice na zariadenia s dotykovým displejom; 
tvárové rúška (odevy), nie na lekárske alebo hygienické 
použitie; odevy na športovanie s integrovanými 
digitálnymi senzormi.
28 - Hojdačky; lopty na hranie; hracie lopty; 
šarkany; navijaky na šarkanov; stroje na telesné 
cvičenia; posilňovacie stroje; hracie rukavice; hry; 
detské nafukovacie bazény; kolieskové korčule; 

korčule; surfovacie dosky; sánky; kolobežky (hračky); 
gymnastické zariadenia; chrániče lakťov (športové 
potreby); chrániče kolien (športové potreby); 
skejtbordy; šmykľavky (na hry); odrazové dosky 
(športové náradie); remene na surfy; dosky na 
tréning vo vode; kolieskové korčule (jednoradové); 
snoubordy; dosky na výučbu plávania; trampolíny; 
plávacie ramenné pásy; plávacie vesty; jednoručné 
činky; dosky na paddleboarding; detské trojkolky; 
nafukovacie predmety do plaveckých bazénov; 
bumerangy; potápačské plutvy; plavecké rukavice 
s plávacími blanami; obaly na surfy; pieskoviská 
(vybavenie detských ihrísk).

(540)
 

(550) obrazová
(731) ActiveKids s. r. o., Karpatské námestie 7770/10A, 

Bratislava-Rača, SK;

 

(210) 303-2022
(220) 1.3.2022
(511) 25, 28 NCL (11)
(511) 25 - Protišmykové pomôcky na obuv; obuv; sandále 

na kúpanie; našuchovačky k vode; pančuchy; pančuchy 
absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; potné 
vložky; šnurovacie topánky; nákrčníky; pánska spodná 
bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; spodná 
bielizeň; kapucne; šilty; opasky (časti odevov); pletené 
šatky; svetre; pulóvre; ponožky; vložky do topánok; 
košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; 
odevy; klobúky; pančuškové nohavice; kombinézy 
na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná 
bielizeň pohlcujúca pot; konfekcia (odevy); detské 
nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu 
(pokrývky hlavy); návleky; nohavice; vrchné ošatenie; 
rukavice (oblečenie); hotové podšívky (časti odevov); 
šatky, šály; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; 
vesty; pružné pásky na gamaše; gymnastické cvičky; 
nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových 
textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, 
dresy; rukávniky; rukavice bez prstov; papuče; plážové 
oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; šaty; 
sandále; bundy; kúpacie čiapky; plavky (pánske); 
plavky; topánky; topánky na športovanie; vysoká 
športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé 
krátke kabáty s kapucňou); spodničky; body (spodná 
bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; tričká; 
šály uviazané pod krkom; nohavicové sukne; pončá; 
sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; 



100 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske 
nohavičky; športové tielka; členkové topánky; ponožky 
pohlcujúce pot; trikoty (cvičebné úbory); pokrývky 
hlavy; palčiaky; tričká na športovanie chrániace pred 
odreninami a vyrážkami (rashguards); šatky (na 
hlavu); priľnavé podprsenky; gamaše (doplnky obuvi); 
termorukavice na zariadenia s dotykovým displejom; 
tvárové rúška (odevy), nie na lekárske alebo hygienické 
použitie; odevy na športovanie s integrovanými 
digitálnymi senzormi.
28 - Hojdačky; lopty na hranie; hracie lopty; 
šarkany; navijaky na šarkanov; stroje na telesné 
cvičenia; posilňovacie stroje; hracie rukavice; hry; 
detské nafukovacie bazény; kolieskové korčule; 
korčule; surfovacie dosky; sánky; kolobežky (hračky); 
gymnastické zariadenia; chrániče lakťov (športové 
potreby); chrániče kolien (športové potreby); 
skejtbordy; šmykľavky (na hry); odrazové dosky 
(športové náradie); remene na surfy; dosky na 
tréning vo vode; kolieskové korčule (jednoradové); 
snoubordy; dosky na výučbu plávania; trampolíny; 
plávacie ramenné pásy; plávacie vesty; jednoručné 
činky; dosky na paddleboarding; detské trojkolky; 
nafukovacie predmety do plaveckých bazénov; 
bumerangy; potápačské plutvy; plavecké rukavice 
s plávacími blanami; obaly na surfy; pieskoviská 
(vybavenie detských ihrísk).

(540)
 

(550) obrazová
(591) sunset, web color # F37973, pantone 805 C
(731) ActiveKids s. r. o., Karpatské námestie 7770/10A, 

Bratislava-Rača, SK;

 

(210) 304-2022
(220) 1.3.2022
(511) 25, 28 NCL (11)
(511) 25 - Protišmykové pomôcky na obuv; obuv; sandále 

na kúpanie; našuchovačky k vode; pančuchy; pančuchy 
absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; 
čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; potné 
vložky; šnurovacie topánky; nákrčníky; pánska spodná 
bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; spodná 
bielizeň; kapucne; šilty; opasky (časti odevov); pletené 
šatky; svetre; pulóvre; ponožky; vložky do topánok; 
košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; 
odevy; klobúky; pančuškové nohavice; kombinézy 
na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná 
bielizeň pohlcujúca pot; konfekcia (odevy); detské 
nohavičky (bielizeň); chrániče uší proti chladu 

(pokrývky hlavy); návleky; nohavice; vrchné ošatenie; 
rukavice (oblečenie); hotové podšívky (časti odevov); 
šatky, šály; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; 
vesty; pružné pásky na gamaše; gymnastické cvičky; 
nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových 
textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, 
dresy; rukávniky; rukavice bez prstov; papuče; plážové 
oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; šaty; 
sandále; bundy; kúpacie čiapky; plavky (pánske); 
plavky; topánky; topánky na športovanie; vysoká 
športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé 
krátke kabáty s kapucňou); spodničky; body (spodná 
bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; tričká; 
šály uviazané pod krkom; nohavicové sukne; pončá; 
sarongy (veľké šatky na odievanie); lyžiarske rukavice; 
legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske 
nohavičky; športové tielka; členkové topánky; ponožky 
pohlcujúce pot; trikoty (cvičebné úbory); pokrývky 
hlavy; palčiaky; tričká na športovanie chrániace pred 
odreninami a vyrážkami (rashguards); šatky (na 
hlavu); priľnavé podprsenky; gamaše (doplnky obuvi); 
termorukavice na zariadenia s dotykovým displejom; 
tvárové rúška (odevy), nie na lekárske alebo hygienické 
použitie; odevy na športovanie s integrovanými 
digitálnymi senzormi.
28 - Hojdačky; lopty na hranie; hracie lopty; 
šarkany; navijaky na šarkanov; stroje na telesné 
cvičenia; posilňovacie stroje; hracie rukavice; hry; 
detské nafukovacie bazény; kolieskové korčule; 
korčule; surfovacie dosky; sánky; kolobežky (hračky); 
gymnastické zariadenia; chrániče lakťov (športové 
potreby); chrániče kolien (športové potreby); 
skejtbordy; šmykľavky (na hry); odrazové dosky 
(športové náradie); remene na surfy; dosky na 
tréning vo vode; kolieskové korčule (jednoradové); 
snoubordy; dosky na výučbu plávania; trampolíny; 
plávacie ramenné pásy; plávacie vesty; jednoručné 
činky; dosky na paddleboarding; detské trojkolky; 
nafukovacie predmety do plaveckých bazénov; 
bumerangy; potápačské plutvy; plavecké rukavice 
s plávacími blanami; obaly na surfy; pieskoviská 
(vybavenie detských ihrísk).

(540)
 

(550) obrazová
(591) deep water, webcolor #145B74, pantone 7700 C, 

sunset, webcolor #F37973, pantone 805C
(731) ActiveKids s. r. o., Karpatské námestie 7770/10A, 

Bratislava-Rača, SK;
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(210) 305-2022
(220) 2.3.2022
(511) 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 35 - Reklama; televízna reklama; rozhlasová reklama; 

online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
vonkajšia reklama; reklamné agentúry; rozširovanie 
reklamných oznamov; písanie reklamných textov; 
vydávanie reklamných textov; písanie textov scenárov 
na reklamné účely; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; prenájom reklamných 
plôch; propagovanie športových súťaží a podujatí; 
marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); 
predvádzanie tovaru; organizovanie podujatí na 
obchodné alebo reklamné účely; obchodný 
manažment; obchodný manažment pre športovcov; 
obchodná administratíva; odborné obchodné alebo 
podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení 
obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské 
služby; vyhľadávanie sponzorov; podpora predaja 
tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; 
maloobchodné a veľkoobchodné služby s výživovými 
doplnkami, s odevmi, s obuvou, s pokrývkami 
hlavy, s kávou; maloobchodné služby s výživovými 
doplnkami, s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, 
s kávou prostredníctvom internetu; merchandising; 
obchodné poradenstvo v oblasti franchisingu; správa 
obchodných záležitostí franchisingových podnikov.
38 - Telekomunikačné služby; televízne vysielanie; 
vysielanie programov cez internet; kontinuálny prenos 
dát (streaming); prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos videonahrávok na 
objednávku; poskytovanie priestoru na diskusiu na 
internete.
41 - Športová a kultúrna činnosť; zábava; televízna 
zábava; informácie o možnostiach zábavy; poradenské 
služby v oblasti zábavy; vzdelávanie; organizovanie 
podujatí na kultúrne, zábavné a športové účely; 
organizovanie športových súťaží; organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); služby agentúr ponúkajúcich vstupenky 
na zábavné podujatia; poskytovanie informácií 
o výsledkoch zápasov bojových umení; inštruktáž 
bojových umení; fitnes kluby (zdravotné a kondičné 
cvičenia); služby osobných trénerov (fitnes 
cvičenia); kurzy telesného cvičenia; telesná výchova; 
poskytovanie športovísk; požičiavanie športového 
výstroja (okrem dopravných prostriedkov); tábory 
na športové sústredenia; vydavateľská činnosť; 
reportérske služby; filmové štúdiá; produkcia 
filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových 
a televíznych programov; písanie textov; písanie 
textov scenárov nie na reklamné účely; vydávanie 
textov (okrem reklamných); tvorba videozáznamov; 
online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); poskytovanie nesťahovateľných filmov 
prostredníctvom služieb na prenos videí 
(na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných 
televíznych programov prostredníctvom služieb na 
prenos videí (na požiadanie); nočné kluby (zábava).

(540)
 

(550) obrazová
(731) Maňoušek Jaroslav, Na Výsluní 2424/10, 680 01 

Boskovice, CZ;

 

(210) 306-2022
(220) 14.2.2022
(511) 19 NCL (11)
(511) 19 - Sadra; alabaster; konštrukčné materiály 

(nekovové); sadra (stavebný materiál); žiaruvzdorné 
nekovové stavebné materiály.

(540)
 

(550) obrazová
(731) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED 

COMPANY, F15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 
Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN;

(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava-
Petržalka, SK;

 

(210) 310-2022
(220) 16.2.2022
(511) 30, 35 NCL (11)
(511) 30 - Čaj.

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s čajom.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, žltá, hnedá, čierna, biela, oranžová
(731) KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, Dunajská 

Streda, SK;
(740) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, 

SK;

 

(210) 312-2022
(220) 15.2.2022
(511) 41, 42 NCL (11)
(511) 41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; koučovanie 

(školenie); individuálne vyučovanie; odborné školenia 
zamerané na odovzdávanie know-how.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového 
softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
obnovovanie počítačových databáz; údržba 
počítačového softvéru; analýzy počítačových 
systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie 
kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach); 
inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) 
počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
poradenstvo v oblasti počítačových programov; 
prenájom webových serverov; ochrana počítačov 
proti počítačovým vírusom; poradenstvo pri 
tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti 
informačných technológií; poskytovanie informácií 
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; technologické 
poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových 
technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej 
bezpečnosti; poradenstvo v oblasti internetovej 
bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, zlatá
(731) KEY TRAININGS s.r.o., Jesenského 336/1, 049 16 

Jelšava, SK;

 

(210) 313-2022
(220) 18.2.2022
(511) 41, 43 NCL (11)
(511) 41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna 

činnosť.
43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.

(540)
 

(550) obrazová
(731) TATRA SPC8, s. r. o., Moyzesova 932/6, Bratislava-Staré 

Mesto, SK;
(740) Právne centrum s.r.o., Bratislava-Staré Mesto, SK;

 

(210) 318-2022
(220) 14.2.2022
(511) 28, 35 NCL (11)
(511) 28 - Hry, hračky; hračky; spoločenské hry; hry; hracie 

karty; figúrky (hračky); zberateľské karty na hranie; 
zberateľské karty (kartové hry); kartové hry.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 28 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triede 28 tohto zoznamu.

(540) PIADIBOX
(550) slovná
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(731) Bednár Andrej, Predmier 488, Bytča, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

 

(210) 320-2022
(220) 15.2.2022
(511) 41, 42 NCL (11)
(511) 41 - Vyučovanie; vzdelávanie; školenia; koučovanie 

(školenie); individuálne vyučovanie; odborné školenia 
zamerané na odovzdávanie know-how.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového 
softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
obnovovanie počítačových databáz; údržba 
počítačového softvéru; analýzy počítačových 
systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie 
kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach); 
inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) 
počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
poradenstvo v oblasti počítačových programov; 
prenájom webových serverov; ochrana počítačov 
proti počítačovým vírusom; poradenstvo pri 
tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti 
informačných technológií; poskytovanie informácií 
o počítačových technológiách a programovaní 
prostredníctvom webových stránok; technologické 
poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových 
technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej 
bezpečnosti; poradenstvo v oblasti internetovej 
bezpečnosti; poradenstvo v oblasti ochrany údajov.

(540)
 

(550) obrazová
(731) KEY TRAININGS s.r.o., Jesenského 336/1, 049 16 

Jelšava, SK;

 

(210) 321-2022
(220) 15.2.2022
(511) 16, 35, 36, 39, 41, 43 NCL (11)
(511) 16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 

lepenky; albumy; obrazy; spisové obaly (papiernický 
tovar); ceruzky; brožúry; vzory na kopírovanie; mapy; 
hárky papiera; katalógy; obaly na doklady; zoraďovače 
(kancelárske potreby); obaly (papiernický tovar); 
grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); 
pečiatky; knihárske textílie; účtovné knihy; tlačivá 
(formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; 
pohľadnice; tlačené publikácie; príručky; listový 
papier; obálky na dokumenty (papiernický tovar); 
menovky (kancelárske potreby); pásky na čiarové kódy.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov; 
fotokopírovacie služby; prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení; účtovníctvo; cielené posielanie 
reklamných materiálov poštou; aktualizovanie 
reklamných materiálov; reklama; televízna reklama; 

zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
cielený marketing; prenájom kancelárskeho vybavenia 
v zdieľaných kancelárskych priestoroch; recepčné 
služby pre návštevníkov (kancelárske práce); vedenie 
obchodných podujatí; spracovanie údajov (kancelárske 
práce); vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov.
36 - Správa nájomných domov; správa nehnuteľností; 
ubytovacie kancelárie (prenájom bývania).
39 - Skladovanie; uskladňovanie; prenájom garáží; 
prenájom miest na parkovanie; sťahovanie; 
sprostredkovanie dopravy; doručovacie služby (správy 
alebo tovar); doručovacie služby; distribúcia energie; 
šatňové služby.
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie 
kolokvií; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie 
seminárov.
43 - Prenájom prechodného ubytovania; rezervácie 
prechodného ubytovania; prenájom nábytku; 
prenájom kancelárskeho nábytku.

(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, biela
(731) HIMEX PLUS s. r. o., Mudrochova 2, Bratislava, SK;
(740) Mgr. Denisa Jánošíková, advokátka, Bratislava, SK;

 

(210) 322-2022
(220) 14.2.2022
(511) 19 NCL (11)
(511) 19 - Sadra; alabaster; konštrukčné materiály 

(nekovové); sadra (stavebný materiál); žiaruvzdorné 
nekovové stavebné materiály.

(540)
 

(550) obrazová
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(731) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED 
COMPANY, F15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 
Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN;

(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava-
Petržalka, SK;

 

(210) 328-2022
(220) 14.2.2022
(511) 19 NCL (11)
(511) 19 - Sadra; alabaster; konštrukčné materiály 

(nekovové); sadra (stavebný materiál); žiaruvzdorné 
nekovové stavebné materiály.

(540) LONGPAI
(550) slovná
(731) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED 

COMPANY, F15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 
Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN;

(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava-
Petržalka, SK;

 

(210) 331-2022
(220) 14.2.2022
(511) 19 NCL (11)
(511) 19 - Sadra; alabaster; konštrukčné materiály 

(nekovové); sadra (stavebný materiál); žiaruvzdorné 
nekovové stavebné materiály.

(540)
 

(550) obrazová
(731) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED 

COMPANY, F15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 
Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN;

(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava-
Petržalka, SK;

 

(210) 334-2022
(220) 15.2.2022
(511) 3, 5, 7, 11, 21, 36, 37 NCL (11)

(511) 3 - Prípravky na suché čistenie; prípravky na čistenie 
povrchov; sóda na čistenie; odmasťovacie prípravky 
(nie na použitie vo výrobnom procese); bieliace 
pracie prostriedky; bieliaca sóda; bieliace soli; pracie 
prostriedky.
5 - Prípravky na čistenie vzduchu.
7 - Stroje a prístroje na čistenie (elektrické); umývačky 
riadu; stroje na vnútorné čistenie potrubí; pracie 
a premývacie zariadenia; práčky bielizne; zdvíhacie 
zariadenia; žmýkačky na bielizeň; ručné nástroje 
a náradie (nie na ručný pohon); nástroje (časti 
strojov); držiaky nástrojov (časti strojov); elektrické 
leštičky na parkety; vysávače; hadice vysávačov 
prachu; príslušenstvo vysávačov na rozprašovanie 
osviežovačov vzduchu a dezinfekčných prípravkov; 
elektrické stroje a prístroje na leštenie voskom; 
parné mopy; elektrické zariadenia na sťahovanie 
a vyťahovanie roliet; zariadenia na odsávanie prachu 
(upratovacie stroje).
11 - Lampy na čistenie vzduchu od baktérií 
(germicídne); stroje a prístroje na čistenie vzduchu.
21 - Handry na čistenie; handričky na leštenie; nástroje 
na čistenie na ručný pohon; tašky alebo kufríky 
na toaletné potreby; špongie na umývanie; mopy; 
kefy; lapače hmyzu; potreby pre domácnosť; lopatka 
a zmetáčik na omrvinky; drôtenky na čistenie; držiaky 
na mydlo; smetné nádoby; elektrické kefy (nie časti 
strojov); kefy na čistenie nádrží a nádob; gumové zvony 
na čistenie odpadových potrubí; stierky (kuchynské 
náradie); stieradlá (čistiace potreby).
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
nehnuteľnosti; správa nájomných domov; správa 
nehnuteľností.
37 - Čistenie interiérov budov; čistenie okien; 
pranie bielizne; pranie; chemické čistenie; čistenie 
exteriérov budov; upratovacie služby pre domácnosti; 
odpratávanie snehu.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, zelená



105 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

(731) ČaSS, spol. s r.o., Mieru č. 126, Poproč, SK;
(740) Marják, Ferenci & Partners s.r.o., Košice, SK;

 

(210) 335-2022
(220) 17.2.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 

agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
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tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, oranžová
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;

 

(210) 337-2022
(220) 14.2.2022
(511) 35, 36, 37, 42 NCL (11)
(511) 35 - Reklama; reklamné plagátovanie; rozširovanie 

reklamných materiálov; predvádzanie tovaru; 
obchodné sprostredkovateľské služby; aktualizovanie 
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum 
trhu; marketingový prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; písanie reklamných textov; vydávanie 
reklamných textov; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných 
veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; marketing; prenájom predajných stánkov; 
podpora predaja pre tretie osoby; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej 
činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; vzťahy 
s verejnosťou (public relations); subdodávateľské 
služby (obchodné služby); rozvíjanie reklamných 
nápadov.

36 - Poisťovníctvo; financovanie (služby); 
bankovníctvo; nehnuteľnosti (služby); finančné 
poradenstvo; finančné analýzy; finančné riadenie; 
finančný lízing; finančné záruky; kapitálové investície; 
vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych 
priestorov; prenájom nehnuteľností; realitné 
kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); sprostredkovanie nehnuteľností; 
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, 
bankovníctvo, nehnuteľnosti).
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebné 
informácie; stavebné poradenstvo; stavebný dozor; 
inštalácie, údržba a opravy strojov; informácie 
o opravách; výstavba obchodov a obchodných stánkov.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi 
súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy, 
priemyselný výskum a priemyselné dizajnérstvo; 
kontroly kvality a overovanie; navrhovanie a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru; expertízy 
(inžinierske práce); inžinierska činnosť; technologické 
poradenstvo; technologický výskum; architektonické 
služby; architektonické poradenstvo; priemyselné 
dizajnérstvo; urbanistické plánovanie; grafické 
dizajnérstvo; počítačové programovanie; poradenstvo 
v oblasti informačných technológií; navrhovanie 
interiérov.

(540)
 

(550) obrazová
(731) HB REAVIS Slovakia a. s., Mlynské nivy 16, Bratislava-

Staré Mesto, SK;
(740) Law & Trust - advokátska kancelária, spol. s r.o., 

Bratislava-Staré Mesto, SK;

 

(210) 340-2022
(220) 14.2.2022
(511) 32 NCL (11)
(511) 32 - Energetické nápoje.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, sivomodrá, červená, biela, zlatá
(731) BUDIŠ a. s., Budiš, 038 23 Dubové, SK;
(740) G. Lehnert, s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, SK;

 

(210) 352-2022
(220) 17.2.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.

35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
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(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, oranžová

(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto, SK;

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

 

(210) 353-2022
(220) 16.2.2022
(511) 32 NCL (11)
(511) 32 - Pivo; ľahké pivo; pivové nápoje.
(540)
 

(550) obrazová
(731) Pardubický pivovar a.s., Palackého třída 250, 530 33 

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

Bratislava-Staré Mesto, SK;

 

(210) 361-2022
(220) 17.2.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
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sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 

hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, oranžová
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;

 

(210) 362-2022
(220) 17.2.2022
(511) 9, 40, 41 NCL (11)
(511) 9 - Nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, 

nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových 
záznamov a pamäťové médiá.
40 - Tlač, tlačenie.
41 - Vzdelávanie; požičiavanie kinematografických 
filmov; produkcia filmov (nie reklamných); 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; premietanie kinematografických 
filmov; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; poskytovanie nesťahovateľných filmov 
prostredníctvom služieb na prenos videí (na 
požiadanie); distribúcia filmov.

(540)
 

(550) obrazová
(731) Slovenský filmový ústav, Grösslingová 2489/32, 

Bratislava-Staré Mesto, SK;
(740) JUDr. Adriana Tomanová, advokátka, Bratislava-Staré 

Mesto, SK;

 

(210) 363-2022
(220) 18.2.2022
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 NCL (11)

(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 
a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny.
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné 
tlačivá (formuláre); tlačené firemné vizitky; knihárske 
potreby; tlačené reklamné materiály; letáky; 
kancelárske potreby okrem nábytku.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; marketing; marketingové 
analýzy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy 
nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
správa počítačových súborov; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu 
predaja; reklamné plagátovanie; obchodná správa 
licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných 
plôch; rozhlasová reklama; reklama; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
a iných informačných produktov obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo 
reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
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sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií 
a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových 
hier prostredníctvom internetu; organizovanie 
a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických 
kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom 
internetu; hazardné hry (herne); poskytovanie 
športových zariadení a zariadení na cvičenie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 

organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; on 
line poskytovanie počítačových hier z počítačových 
sietí; prekladateľské služby; organizovanie náučných 
a zábavných súťažných hier; televízna zábava a súťažné 
hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; 
služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné 
podujatia.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového 
softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového 
softvéru; obnovovanie počítačových databáz; prevod 
údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach); 
inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) 
počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
poradenstvo v oblasti počítačových programov; 
prenájom webových serverov; poskytovanie 
internetových vyhľadávačov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, modrá, zlatá
(731) Mgr. Lucia Ďuračová, Hviezdoslavova 1732/2, Zlaté 

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

SK;

 

(210) 364-2022
(220) 14.2.2022
(511) 19 NCL (11)
(511) 19 - Sadra; alabaster; konštrukčné materiály 

(nekovové); sadra (stavebný materiál); žiaruvzdorné 
nekovové stavebné materiály.
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(540)
 

(550) obrazová
(731) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED 

COMPANY, F15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 
Fuxing Road, Haidian District, Beijing, CN;

(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava-
Petržalka, SK;

 

(210) 366-2022
(220) 18.2.2022
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny.
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné 
tlačivá (formuláre); tlačené firemné vizitky; knihárske 
potreby; tlačené reklamné materiály; letáky; 
kancelárske potreby okrem nábytku.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; marketing; marketingové 

analýzy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy 
nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
správa počítačových súborov; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu 
predaja; reklamné plagátovanie; obchodná správa 
licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných 
plôch; rozhlasová reklama; reklama; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
a iných informačných produktov obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo 
reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií 
a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových 
hier prostredníctvom internetu; organizovanie 
a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických 
kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom 
internetu; hazardné hry (herne); poskytovanie 
športových zariadení a zariadení na cvičenie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
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organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; on 
line poskytovanie počítačových hier z počítačových 
sietí; prekladateľské služby; organizovanie náučných 
a zábavných súťažných hier; televízna zábava a súťažné 
hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; 
služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné 
podujatia.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového 
softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového 
softvéru; obnovovanie počítačových databáz; prevod 
údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach); 
inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) 
počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
poradenstvo v oblasti počítačových programov; 
prenájom webových serverov; poskytovanie 
internetových vyhľadávačov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, modrá, zlatá
(731) Mgr. Lucia Ďuračová, Hviezdoslavova 1732/2, Zlaté 

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

SK;

 

(210) 375-2022
(220) 15.2.2022
(511) 9, 41 NCL (11)
(511) 9 - Nahrané nosiče s televíznymi programami; 

sťahovateľné videosúbory; sťahovateľné hudobné 
súbory; sťahovateľné filmy; sťahovateľné televízne 
programy; sťahovateľné obrazové súbory; 
sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; 
podcasty (sťahovateľné); videokazety; interaktívne 
kompaktné disky; vopred nahrané kompaktné disky, 
optické kompaktné disky a DVD disky; počítačové 
programy (nahraté alebo sťahovateľné); mobilný 
aplikačný softvér pre interaktívnu televíziu a pre 
interaktívne hry a kvízy; softvér pre videohry; 
softvér pre počítačové hry; interaktívne počítačové 
programy pre videohry; elektronické herné počítačové 
programy; herný hardvér a softvér pre virtuálnu 
realitu; počítačový softvér pre kvízy; softvér 
pre arkádové hracie videoautomaty; softvér pre 
počítačové hry pre výherné hracie automaty; aplikačný 
softvér pre hazardné hry; sťahovateľný aplikačný 
softvér pre hazardné hry; elektronické publikácie 
(sťahovateľné); sťahovateľné elektronické knihy; 
audio knihy; e-knihy; puzdrá na mobilné telefóny; 
zvukové nahrávky a video nahrávky a sťahovateľné 
súbory; sťahovateľné online plagáty, fotografie, 
obrázky, články, poukážky a vstupenky; počítačové 
softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťahovateľné 
mobilné aplikácie; počítačový a mobilný aplikačný 
softvér umožňujúci vysielanie, prenos, streamovanie, 
prezeranie, nahrávanie, sťahovanie, upravovanie, 
zobrazovanie, označovanie, zdieľanie, manipuláciu, 
distribúciu, publikovanie, reprodukovanie, kódovanie 
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a dekódovanie elektronických médií, multimediálneho 
obsahu, videí, filmov, obrázkov, textov, fotografií, 
hier, obsahu vytvoreného používateľmi, zvukového 
obsahu a informácií prostredníctvom internetu alebo 
iných počítačových a komunikačných sietí; disky 
s počítačovými hrami.
41 - Zábava; poskytovanie zábavy prostredníctvom 
televízie, káblovej televízie, satelitnej televízie 
a internetu; zábava v podobe televíznych programov; 
televízna zábava zahŕňajúca účasť telefonujúceho 
publika; poskytovanie vzdelávacích zábavných služieb; 
služby týkajúce sa hier pre virtuálnu realitu 
poskytované on-line prostredníctvom počítačovej 
siete; poskytovanie informácií týkajúcich sa zábavných 
podujatí prostredníctvom online sietí a internetu; 
tvorba televíznych programov; tvorba zvukových 
záznamov; tvorba videozáznamov; produkcia 
filmov (nie reklamných); moderovanie televíznych 
programov; požičiavanie kinematografických filmov; 
požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie 
videonahrávok; distribúcia filmov; distribúcia 
televíznych programov; distribúcia zvukových 
nahrávok; distribúcia videonahrávok; organizovanie 
vzdelávacích podujatí; organizovanie kultúrnych 
podujatí; organizovanie zábavných podujatí; 
organizovanie živých vystúpení; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; tvorba 
divadelných alebo iných predstavení; zábavné 
parky; herne s hracími automatmi (služby); 
online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); vydávanie kníh, časopisov, tlačovín; 
vydávanie textov (okrem reklamných); služby 
v oblasti vydávania hudby; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
online vydávanie elektronických kníh a časopisov, 
novín, príručiek, inštruktážnych a učebných 
materiálov; poskytovanie nesťahovateľných 
televíznych programov prostredníctvom služieb 
na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie 
nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na 
prenos videí (na požiadanie); online poskytovanie 
digitálnej hudby(bez možnosti kopírovania); 
elektronické hry poskytované prostredníctvom 
internetu; online poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); online hazardné hry; služby kasín 
(hazardné hry); stávkovanie; služby v oblasti hrania 
pokra; organizovanie hier bingo; organizovanie hier 
zručnosti (zábava); informačné a poradenské služby 
týkajúce sa služieb uvedených v triede 41 tohto 
zoznamu.

(540) LÁSKA NA CHATE
(550) slovná
(731) ITV Studios Netherlands Content B.V., Koos 

Postemalaan 8, 1217 ZC Hilversum, NL;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava-

Petržalka, SK;

 

(210) 381-2022
(220) 18.2.2022
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 NCL (11)

(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 
a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny.
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné 
tlačivá (formuláre); tlačené firemné vizitky; knihárske 
potreby; tlačené reklamné materiály; letáky; 
kancelárske potreby okrem nábytku.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; marketing; marketingové 
analýzy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy 
nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
správa počítačových súborov; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu 
predaja; reklamné plagátovanie; obchodná správa 
licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných 
plôch; rozhlasová reklama; reklama; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
a iných informačných produktov obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo 
reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
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sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií 
a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových 
hier prostredníctvom internetu; organizovanie 
a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických 
kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom 
internetu; hazardné hry (herne); poskytovanie 
športových zariadení a zariadení na cvičenie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 

organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; online 
poskytovanie počítačových hier z počítačových 
sietí; prekladateľské služby; organizovanie náučných 
a zábavných súťažných hier; televízna zábava a súťažné 
hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; 
služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné 
podujatia.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového 
softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového 
softvéru; obnovovanie počítačových databáz; prevod 
údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach); 
inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) 
počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
poradenstvo v oblasti počítačových programov; 
prenájom webových serverov; poskytovanie 
internetových vyhľadávačov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, modrá, zlatá
(731) Mgr. Lucia Ďuračová, Hviezdoslavova 1732/2, Zlaté 

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

SK;

 

(210) 383-2022
(220) 19.2.2022
(511) 35, 41 NCL (11)
(511) 35 - Marketing prostredníctvom influencerov.

41 - Vzdelávanie.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) oranžová, čierna, modrá, fialová, tyrkysová
(731) Hošták Andrej, Mgr., Komenského sady 55/13, Nová 

Dubnica, SK;

 

(210) 385-2022
(220) 21.2.2022
(511) 9, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Nosiče zvukových nahrávok; pásky na záznam 

zvuku; rádiá; nahraté počítačové programy; zariadenia 
na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; 
zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; 
videorekordéry; sťahovateľné hudobné súbory; 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na 
stiahnutie; nahraté alebo sťahovateľné súbory údajov.
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných 
materiálov; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; cielené 
posielanie reklamných materiálov poštou; rozširovanie 
vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
televízna reklama; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; marketingový 
prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; 
prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre 
tretie osoby; spracovanie textov; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; organizovanie obchodných 
veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; písanie reklamných textov; 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; organizovanie módnych prehliadok 
na podporu predaja; marketing; telemarketingové 
služby; platené reklamné služby typu „klikni sem"; 
obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 

rozvíjanie reklamných nápadov; písanie textov 
scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov 
informácií na obchodné alebo reklamné účely; 
cielený marketing; vonkajšia reklama; služby v oblasti 
vzťahov s médiami; poskytovanie spotrebiteľských 
rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; 
poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov 
na obchodné alebo reklamné účely; reklama na 
výrobky prostredníctvom influencerov; marketing 
prostredníctvom influencerov; správa počítačových 
súborov.
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; 
telefonická komunikácia; komunikácia mobilnými 
telefónmi; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými 
elektronickými komunikačnými prostriedkami); 
komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenos 
signálu prostredníctvom satelitu; poskytovanie 
priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie 
prístupu do databáz; online posielanie pohľadníc; 
prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; 
poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny 
prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos 
videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych 
nahrávok (podcastov).
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; rozhlasová 
zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie 
zvukových nahrávok; tvorba rozhlasových 
a televíznych programov; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; 
organizovanie športových súťaží; nahrávacie štúdiá 
(služby); prenájom videorekordérov; požičiavanie 
videopások; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; 
organizovanie súťaží krásy; organizovanie lotérií; 
organizovanie plesov; organizovanie predstavení 
(manažérske služby); požičiavanie audioprístrojov; 
požičiavanie videokamier; písanie textov scenárov 
nie na reklamné účely; strihanie videopások; online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; vydávanie 
kníh; fotografické reportáže; fotografovanie; 
nahrávanie videopások; písanie textov; organizovanie 
a vedenie koncertov; organizovanie módnych 
prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); 
služby diskdžokejov; odborné preškoľovanie; 
hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); online 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); poskytovanie nesťahovateľných filmov 
prostredníctvom služieb na prenos videí (na 
požiadanie); prenájom umeleckých diel; odborné 
školenia zamerané na odovzdávanie know-how; 
tvorba videozáznamov na podujatiach; poskytovanie 
spotrebiteľských rebríčkov tovarov na kultúrne 
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alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských 
ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné 
účely; tvorba videonahrávok pomocou dronov; 
prenos obchodných znalostí a know-how (školenie); 
organizovanie zábavných podujatí; organizovanie 
a vedenie športových podujatí; hudobná výchova 
a vzdelávanie; vedenie zábavných podujatí; tvorba 
digitálnych nahrávok (podcastov).

(540)
 

(550) obrazová
(731) D.EXPRES, k.s., Vrútocká 48, Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o., Bratislava, SK;

 

(210) 388-2022
(220) 21.2.2022
(511) 5, 35, 44 NCL (11)
(511) 5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; hygienické 

výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne 
látky na lekárske použitie, potraviny pre dojčatá; 
výživové doplnky pre ľudí; náplasti, obväzový materiál; 
dezinfekčné prípravky.
35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná 
organizácia a obchodná administratíva.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu 
ľudí.

(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, čierna, biela
(731) MEDISPERA, s.r.o., Nám. SNP 27, Zvolen, SK;
(740) AK Dlhopolec s.r.o., Zvolen, SK;

 

(210) 390-2022
(220) 17.2.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 

obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny na
hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
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38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 

prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, oranžová
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;

 

(210) 392-2022
(220) 18.2.2022
(511) 9, 16, 25, 35, 38, 41, 42 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny.
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné 
tlačivá (formuláre); tlačené firemné vizitky; knihárske 
potreby; tlačené reklamné materiály; letáky; 
kancelárske potreby okrem nábytku.
25 - Odevy; obuv.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti 
obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné 
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služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 
tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; marketing; marketingové 
analýzy; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy 
nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; 
správa počítačových súborov; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu 
predaja; reklamné plagátovanie; obchodná správa 
licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných 
plôch; rozhlasová reklama; reklama; on line 
reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
a iných informačných produktov obchodného 
alebo reklamného charakteru; poskytovanie 
multimediálnych informácií obchodného alebo 
reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie a telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie lotérií 
a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových 
hier prostredníctvom internetu; organizovanie 
a vedenie hier o peniaze; organizovanie elektronických 
kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok prostredníctvom 
internetu; hazardné hry (herne); poskytovanie 
športových zariadení a zariadení na cvičenie; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 

(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
online vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; online poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované online prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované 
online prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované online 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; online poskytovanie digitálnej hudby 
(bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach 
rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované 
on-line z počítačových databáz alebo internetu; tvorba 
rozhlasových programov; fotografické reportáže; 
nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie 
kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na 
reklamné účely); organizovanie vedomostných alebo 
zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo 
telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
on line poskytovanie počítačových hier z počítačových 
sietí; prekladateľské služby; organizovanie náučných 
a zábavných súťažných hier; televízna zábava a súťažné 
hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne 
zábavné služby s použitím mobilných telefónov; 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; 
služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné 
podujatia.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového 
softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; 
grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového 
softvéru; obnovovanie počítačových databáz; prevod 
údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie 
webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach); 
inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) 
počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); 
poradenstvo v oblasti počítačových programov; 
prenájom webových serverov; poskytovanie 
internetových vyhľadávačov.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, modrá, zlatá
(731) Mgr. Lucia Ďuračová, Hviezdoslavova 1732/2, Zlaté 

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

SK;

 

(210) 393-2022
(220) 22.2.2022
(511) 9, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické hry (sťahovateľné); Elektronické 

maľovanky (sťahovateľné); sťahovateľný softvér na 
počítačové hry; sťahovateľné obrazové súbory.
16 - Knihy; tlačené publikácie; papiernický tovar; 
maľovanky; tvorivé papierové vystrihovačky.
25 - Pokrývky hlavy; čiapky; šiltovky; odevy.
28 - Spoločenské hry; hračky.
29 - Mliečne výrobky; sušené mlieko; mliečne 
výrobky s vysokým obsahom bielkovín; kyslomliečne 
výrobky; mlieko; kondenzované mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); mliečne nápoje (s vysokým 
obsahom mlieka); kyslé mlieko; nápoje s mliečnymi 
acidofilnými baktériami; kefír (mliečny nápoj); 
acidofilné mlieko; nápoje z fermentovaného mlieka; 
jogurtové nápoje (jogurty v tekutom stave); 
smotanové nápoje (mliečne výrobky); maslo; maslové 
krémy (mliečne výrobky); syry; smotanové syry; 
parené syry; údené syry; grilovacie syry; delaktózované 
syry; tavené syry; hrudkové mliekarenské syry; torty zo 
syra; syrové pláty; jogurty; jogurtové dezerty (mliečne 
výrobky); delaktózované jogurty; smotana (mliečne 
výrobky); smotanové dezerty (mliečne výrobky); 
créme fraiche; smotanové nátierky; syrové nátierky; 
tvarohové nátierky; jogurtové nátierky; maslové 
nátierky; delaktózované nátierky; šľahačka; tvarohové 
výrobky; tvaroh; tvarohy s ovocím; tvarohové 
dezerty (mliečne výrobky); tvarohové krémy (mliečne 
výrobky); tvarohové plnky (mliečne výrobky); sójové 
mlieko (náhradka mlieka); polievky; srvátka; mrazené 
smotanové krémy; mrazené krémy jogurtové.

30 - Zmrzliny; mrazené jogurty (mrazené potraviny); 
mrazené cukrovinky na báze mlieka, smotany, tvarohu; 
mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; 
mliečne kávové nápoje.
32 - Srvátkové nápoje.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, 
mládež a dospelých (výchovno-vzdelávacia, zábavná, 
športová a kultúrna činnosť); organizovanie zábavných 
alebo vzdelávacích kvízov; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba).

(540)
 

(550) obrazová
(591) tmavá modrá - P2758C (pantone), bledá modrá 

Process Blue C (pantone), oranžová - P172C (pantone)
(731) MILSY a.s., Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou, 

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

SK;

 

(210) 394-2022
(220) 22.2.2022
(511) 9, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické hry (sťahovateľné); elektronické 

maľovanky (sťahovateľné); sťahovateľný softvér na 
počítačové hry; sťahovateľné obrazové súbory.
16 - Knihy; tlačené publikácie; papiernický tovar; 
maľovanky; tvorivé papierové vystrihovačky.
25 - Pokrývky hlavy; čiapky; šiltovky; odevy.
28 - Spoločenské hry; hračky.
29 - Mliečne výrobky; sušené mlieko; mliečne 
výrobky s vysokým obsahom bielkovín; kyslomliečne 
výrobky; mlieko; kondenzované mlieko; mliečne 
dezerty (mliečne výrobky); mliečne nápoje (s vysokým 
obsahom mlieka); kyslé mlieko; nápoje s mliečnymi 
acidofilnými baktériami; kefír (mliečny nápoj); 
acidofilné mlieko; nápoje z fermentovaného mlieka;
jogurtové nápoje (jogurty v tekutom stave); 
smotanové nápoje (mliečne výrobky); maslo; maslové 
krémy (mliečne výrobky); syry; smotanové syry; 
parené syry; údené syry; grilovacie syry; delaktózované 
syry; tavené syry; hrudkové mliekarenské syry; torty zo 
syra; syrové pláty; jogurty; jogurtové dezerty (mliečne 
výrobky); delaktózované jogurty; smotana (mliečne 
výrobky); smotanové dezerty (mliečne výrobky); 
créme fraiche; smotanové nátierky; syrové nátierky; 
tvarohové nátierky; jogurtové nátierky; maslové 
nátierky; delaktózované nátierky; šľahačka; tvarohové 
výrobky; tvaroh; tvarohy s ovocím; tvarohové 
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dezerty (mliečne výrobky); tvarohové krémy (mliečne 
výrobky); tvarohové plnky (mliečne výrobky); sójové 
mlieko (náhradka mlieka); polievky; srvátka; mrazené 
smotanové krémy; mrazené krémy jogurtové.
30 - Zmrzliny; mrazené jogurty (mrazené potraviny); 
mrazené cukrovinky na báze mlieka, smotany, tvarohu; 
mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; 
mliečne kávové nápoje.
32 - Srvátkové nápoje.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží; organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, 
mládež a dospelých (výchovno-vzdelávacia, zábavná, 
športová a kultúrna činnosť); organizovanie zábavných 
alebo vzdelávacích kvízov; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba).

(540)
 

(550) obrazová
(591) tmavá modrá - P2758C (pantone), okrová - P7510CP 

(pantone), modrá - P305C (pantone), čierna, šedá, 
biela

(731) MILSY a.s., Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou, 
SK;

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

 

(210) 396-2022
(220) 22.2.2022
(511) 3, 5, 35 NCL (11)
(511) 3 - Kozmetické krémy; esenciálne oleje; oleje 

na kozmetické použitie; kozmetické prípravky na 
starostlivosť o pleť.
5 - Oleje na lekárske použitie; masti na farmaceutické 
použitie; výživové doplnky; rastlinné výťažky na 
farmaceutické použitie; fytoterapeutické prípravky 
na lekárske použitie; výživové prípravky s liečivými 
účinkami na terapeutické a lekárske použitie; 
potravinové doplnky s kozmetickými účinkami; konope 
na lekárske použitie; marihuana na lekárske použitie.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s farmaceutickými, lekárskymi a prípravkami, 

výživovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, 
vitamínovými prípravkami, diétnymi potravinami 
a diétnymi látkami na lekárske použitie; predvádzanie 
tovaru; maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s farmaceutickými, lekárskymi prípravkami, výživovými 
doplnkami pre ľudí a zvieratá, vitamínovými 
prípravkami, diétnymi potravinami a diétnymi látkami 
na lekárske, liečivými cukríkmi a tabletkami na 
chudnutie poskytované prostredníctvom internetu, 
katalógov, televízie a iných komunikačných médií; 
organizovanie obchodných a reklamných výstav; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti.

(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, zlatá
(731) Swisscbdpower s.r.o., Vrakunská cesta 5916/6, 

Bratislava-Ružinov, SK;
(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová 

a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;

 

(210) 397-2022
(220) 22.2.2022
(511) 12, 25, 32, 39, 41 NCL (11)
(511) 12 - Letecké dopravné prostriedky; obojživelné 

lietadlá; lietadlá.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
32 - Nealkoholické nápoje; vody (nápoje); 
nealkoholické nápoje; energetické nápoje.
39 - Doprava; organizovanie ciest; letecká 
doprava; pilotovanie (riadenie lietadiel); doprava 
cestujúcich; rezervácie dopravy; prenájom leteckých 
dopravných prostriedkov; prenájom leteckých 
motorov; sprostredkovanie osobnej dopravy pomocou 
online aplikácií pre tretie osoby; pilotovanie civilných 
dronov.
41 - Vzdelávanie; vydávanie kníh; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie športových 
súťaží; vzdelávanie a kvalifikačné skúšky na pilotáž 
dronov; prenájom trenažérov.

(540) WINGSHARE
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(550) slovná
(731) R&D AVIATION, s. r. o., Hlavná 83/81A, Košice-Staré 

Mesto, SK;

 

(210) 400-2022
(220) 21.2.2022
(511) 5, 30, 35 NCL (11)
(511) 5 - Minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; 

antioxidačné tabletky; výživové doplnky pre zvieratá; 
bielkovinové výživové doplnky; výživové doplnky 
z ľanových semien; výživové doplnky z ľanového 
oleja;výživové doplnky z obilných klíčkov; výživové 
doplnky z kvasníc; včelia materská kašička 
(výživový doplnok); propolis na farmaceutické 
použitie; propolisové výživové doplnky; peľové 
výživové doplnky; enzýmové výživové doplnky; 
glukózové výživové doplnky; lecitínové výživové 
doplnky; alginátové výživové doplnky; algináty na 
farmaceutické použitie; kazeínové výživové doplnky; 
proteínové výživové doplnky; proteínové výživové 
doplnky pre zvieratá; kolagén; kolagén na lekárske 
použitie; kolagénové prípravky na kozmetické použitie.
30 - Čokoláda; zákusky; mliečne kakaové nápoje; 
mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; 
rezance; sendviče; jemné pečivárske výrobky; ovsené 
potraviny; ovsené vločky; tyčinky so sladkým drievkom 
(cukrovinky); kakaové nápoje; čokoládové nápoje; 
ovocné želé (cukrovinky); müsli; obilninové chuťovky; 
ryžové chuťovky; instantná kukuričná kaša (s vodou 
alebo s mliekom); cereálne tyčinky s vysokým 
obsahom proteínov; cereálne tyčinky; ryžové krekry.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 5 a 30 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triede 5 a 30 tohto zoznamu.

(540) ReSza
(550) slovná
(731) Dream Beauty, s.r.o., Dechtárska 177/10, Liptovský 

Mikuláš, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

 

(210) 401-2022
(220) 22.2.2022
(511) 12, 25, 32, 39, 41 NCL (11)
(511) 12 - Letecké dopravné prostriedky; obojživelné 

lietadlá; lietadlá.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
32 - Nealkoholické nápoje; vody (nápoje); 
nealkoholické nápoje; energetické nápoje.
39 - Doprava; organizovanie ciest; letecká 
doprava; pilotovanie (riadenie lietadiel); doprava 
cestujúcich; rezervácie dopravy; prenájom leteckých 
dopravných prostriedkov; prenájom leteckých 
motorov; sprostredkovanie osobnej dopravy pomocou 
online aplikácií pre tretie osoby; pilotovanie civilných 
dronov.
41 - Vzdelávanie; vydávanie kníh; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie športových 
súťaží; vzdelávanie a kvalifikačné skúšky na pilotáž 
dronov; prenájom trenažérov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá (#1261a2, #07438b)
(731) R&D AVIATION, s. r. o., Hlavná 83/81A, Košice-Staré 

Mesto, SK;

 

(210) 402-2022
(220) 22.2.2022
(511) 16, 20, 41 NCL (11)
(511) 16 - Fotografie; knihárske potreby; tlačoviny; albumy; 

tlače (rytiny); noviny; periodiká; brožúry; katalógy; 
knihy; fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); 
pohľadnice; tlačené publikácie; príručky; ťažidlo 
na papiere; brožované knihy; prospekty; časopisy 
(periodiká); poštové známky; ročenky; kalendáre; 
samolepky pre domácnosť a na kancelárske 
použitie; samolepky (papiernický tovar); komiksy; 
zberateľské karty (nie na hranie); letáky; pečiatky na 
znehodnocovanie známok; bankovky; obaly na knihy; 
bankovky (suveníry).
20 - Stolárske umelecké výrobky; plastové nádoby 
(obaly); stojany na knihy; vitríny (nábytok); drevené, 
voskové, sadrové alebo plastové umelecké predmety; 
nekovové debny; busty z dreva, vosku, sadry alebo 
plastov; drevené, voskové, sadrové alebo plastové 
sošky; skrinky na hračky; opierky na knihy; knižnice 
(nábytok); drevené alebo plastové krabice; organizéry 
do zásuviek.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; 
vzdelávanie; zábava; organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie 
kurzy; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; 
vyučovanie; požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; 
služby pojazdných knižníc; informácie o možnostiach 
zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; služby poskytované prázdninovými tábormi 
(zábava); organizovanie športových súťaží; plánovanie 
a organizovanie večierkov; poskytovanie informácií 
o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; meranie 
času na športových podujatiach; organizovanie 
a vedenie tvorivých dielní (výučba); online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; elektronická 
edičná činnosť v malom (DTP služby); online 
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poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti 
kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; 
organizovanie a vedenie koncertov; požičiavanie 
hračiek; turistické prehliadky so sprievodcom; 
prenájom umeleckých diel; tvorba videozáznamov na 
podujatiach; multimediálne knižnice; organizovanie 
zábavných podujatí; organizovanie a vedenie 
športových podujatí; vedenie zábavných podujatí.

(540)
 

(550) obrazová
(731) Európska zberateľská spoločnosť, Komenského 

2659/9, Snina, SK;

 

(210) 406-2022
(220) 21.2.2022
(511) 9, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Nosiče zvukových nahrávok; pásky na záznam 

zvuku; rádiá; nahraté počítačové programy; zariadenia 
na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; 
zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; 
videorekordéry; sťahovateľné hudobné súbory; 
počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); 
platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na 
stiahnutie; nahraté alebo sťahovateľné súbory údajov.
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných 
materiálov; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; cielené 
posielanie reklamných materiálov poštou; rozširovanie 
vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
televízna reklama; predvádzanie (služby modeliek) 
na reklamné účely a podporu predaja; marketingový 
prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; organizovanie obchodných alebo 
reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; 
prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre 
tretie; spracovanie textov; zbieranie údajov do 
počítačových databáz; organizovanie obchodných 

veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; písanie reklamných textov; 
zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; organizovanie módnych prehliadok 
na podporu predaja; marketing; telemarketingové 
služby; platené reklamné služby typu „klikni sem“; 
obchodné sprostredkovateľské služby; poskytovanie 
obchodných informácií prostredníctvom webových 
stránok; online poskytovanie obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
rozvíjanie reklamných nápadov; písanie textov 
scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov 
informácií na obchodné alebo reklamné účely; 
cielený marketing; vonkajšia reklama; služby v oblasti 
vzťahov s médiami; poskytovanie spotrebiteľských 
rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; 
poskytovanie spotrebiteľských ohodnotení tovarov 
na obchodné alebo reklamné účely; reklama na 
výrobky prostredníctvom influencerov; marketing 
prostredníctvom influencerov; správa počítačových 
súborov.
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; 
telefonická komunikácia; komunikácia mobilnými 
telefónmi; prenos správ a obrazových informácií 
prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej 
pošty; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými 
elektronickými komunikačnými prostriedkami); 
komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenos 
signálu prostredníctvom satelitu; poskytovanie 
priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie 
prístupu do databáz; online posielanie pohľadníc; 
prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; 
poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny 
prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos 
videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych 
nahrávok (podcastov).
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; rozhlasová 
zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie 
zvukových nahrávok; tvorba rozhlasových 
a televíznych programov; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
informácie o výchove a vzdelávaní; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; 
organizovanie športových súťaží; nahrávacie štúdiá 
(služby); prenájom videorekordérov; požičiavanie 
videopások; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; 
organizovanie súťaží krásy; organizovanie lotérií; 
organizovanie plesov; organizovanie predstavení 
(manažérske služby); požičiavanie audioprístrojov; 
požičiavanie videokamier; písanie textov scenárov 
nie na reklamné účely; strihanie videopások; online 
vydávanie elektronických kníh a časopisov; vydávanie 
kníh; fotografické reportáže; fotografovanie; 
nahrávanie videopások; písanie textov; organizovanie 
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a vedenie koncertov; organizovanie módnych 
prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); 
služby diskdžokejov; odborné preškoľovanie; 
hudobná tvorba; online poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); online 
poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); poskytovanie nesťahovateľných filmov 
prostredníctvom služieb na prenos videí (na 
požiadanie); prenájom umeleckých diel; odborné 
školenia zamerané na odovzdávanie know-how; 
tvorba videozáznamov na podujatiach; poskytovanie 
spotrebiteľských rebríčkov tovarov na kultúrne 
alebo zábavné účely; poskytovanie spotrebiteľských 
ohodnotení tovarov na kultúrne alebo zábavné 
účely; tvorba videonahrávok pomocou dronov; 
prenos obchodných znalostí a know-how (školenie); 
organizovanie zábavných podujatí; organizovanie 
a vedenie športových podujatí; hudobná výchova 
a vzdelávanie; vedenie zábavných podujatí; tvorba 
digitálnych nahrávok (podcastov).

(540) Rádio Anténa Rock
(550) slovná
(731) D.EXPRES, k.s., Vrútocká 48, Bratislava, SK;
(740) Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o., Bratislava, SK;

 

(210) 408-2022
(220) 23.2.2022
(511) 5, 32 NCL (11)
(511) 5 - Minerálne vody na lekárske použitie.

32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); 
ochutené minerálne vody; sirupy na výrobu nápojov; 
nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, biela
(731) Kofola a.s., Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 

794 01 Krnov, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK;

 

(210) 414-2022
(220) 22.2.2022
(511) 3, 5, 16 NCL (11)
(511) 3 - Čistiace prípravky; pracie prostriedky; osviežovače 

vzduchu.
5 - Detské plienky; detské plienkové nohavičky.
16 - Toaletný papier; papierové vreckovky; čistiace 
papierové obrúsky.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, tmavomodrá, biela
(731) Lukáš Fiľo, Breznička 125, Poltár, SK;
(740) JUDr. Ján Marčok, advokát, Lučenec, SK;

 

(210) 416-2022
(220) 24.2.2022
(511) 41, 42 NCL (11)
(511) 41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie 

konferencií; organizovanie a vedenie kongresov.
42 - Biologický výskum; vedecký výskum; lekársky 
výskum.

(540)
 

(550) obrazová
(591) Modrá, fialová
(731) MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., Novozámocká 1/67, 

Nitra, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

 

(210) 417-2022
(220) 23.2.2022
(511) 5, 32 NCL (11)
(511) 5 - Minerálne vody na lekárske použitie.

32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); 
ochutené minerálne vody; sirupy na výrobu nápojov; 
nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, biela
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(731) Kofola a.s., Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 
794 01 Krnov, CZ;

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

 

(210) 419-2022
(220) 24.2.2022
(511) 5, 32 NCL (11)
(511) 5 - Minerálne vody na lekárske použitie.

32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); 
ochutené minerálne vody; sirupy na výrobu nápojov; 
nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, biela
(731) Kofola a.s., Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 

794 01 Krnov, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK;

 

(210) 427-2022
(220) 24.2.2022
(511) 33 NCL (11)
(511) 33 - Víno.
(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, hnedá, zelená
(731) ViaJur, s. r. o., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

 

(210) 429-2022
(220) 24.2.2022
(511) 35, 39, 41 NCL (11)
(511) 35 - Reklamné plagátovanie; vydávanie reklamných 

textov; reklama; rozhlasová reklama; marketingový 
prieskum; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; písanie reklamných textov; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; 
prenájom predajných stánkov.

39 - Prenájom automobilov; automobilová doprava; 
dovoz, doprava; skladovanie tovarov (úschova); 
parkovanie automobilov; skladovanie; uskladňovanie; 
prenájom garáží; prenájom vozidiel; doprava, 
preprava; organizovanie turistickej dopravy; osobná 
doprava; doprava cestujúcich; sprostredkovanie 
dopravy; služby vodičov; rezervácie dopravy; zdieľanie 
automobilov.
41 - Zábava; školenia; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie plesov; organizovanie 
a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; vzdelávanie; služby múzeí 
(prehliadky, výstavy).

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, hnedá, biela
(731) OZ Selaví - veterán klub, Prostredná 13/49, Svätý Jur, 

SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

 

(210) 431-2022
(220) 24.2.2022
(511) 5 NCL (11)
(511) 5 - Liečivá; farmaceutické prípravky na humánne 

použitie.
(540) Nofebran
(550) slovná
(731) Zentiva, k.s., U kabelovny 130/22, 102 37 Praha 

10 - Dolní Měcholupy, CZ;
(740) Magdaléna Bachratá, Zálesie, SK;

 

(210) 437-2022
(220) 24.2.2022
(511) 33 NCL (11)
(511) 33 - Víno.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) hnedá, biela, zelená
(731) ViaJur, s. r. o., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

 

(210) 441-2022
(220) 24.2.2022
(511) 39, 41, 43 NCL (11)
(511) 39 - Skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; 

uskladňovanie.
41 - Zábava; školenia, organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie plesov; organizovanie 
a vedenie koncertov.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov 
na objednávku (ketering); rýchle občerstvenie 
(snackbary).

(540)
 

(550) obrazová
(591) Hnedá.
(731) ViaJur Agricultura s.r.o., Farná 1459, Farná, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

 

(210) 443-2022
(220) 24.2.2022
(511) 44, 41, 10 NCL (11)
(511) 44 - Masáže; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo 

zvierat; salóny krásy; fyzioterapia; sauny (služby); 
soláriá (služby); služby vizážistov; terapeutické 
služby; alternatívna medicína; poradenstvo v oblasti 
stravovania a výživy; akupunktúra; estetické 
kozmetické služby.
41 - Športová a kultúrna činnosť; vzdelávanie; 
školenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); 

organizovanie a vedenie seminárov; služby osobných 
trénerov (fitnes cvičenia).
10 - Masážne prístroje; zariadenia na estetickú masáž; 
masážne rukavice.

(540)
 

(550) obrazová
(731) Face Fitness s. r. o., Kupecká 1357/16, Nitra, SK;

 

(210) 446-2022
(220) 24.2.2022
(511) 32, 33, 41 NCL (11)
(511) 32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; ďumbierové 

pivo (zázvorové); sladové pivo; mušty; chmeľové 
výťažky na výrobu piva; ochutené pivo; pivové koktaily; 
jačmenné pivo.
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; destilované 
nápoje; jablčné mušty (alkoholické); medovina; 
alkoholické nápoje s ovocím.
41 - Zábava; školenia; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie plesov; organizovanie 
a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; vzdelávanie.

(540)
 

(550) obrazová
(591) hnedá, biela, čierna
(731) Palffy Brauerei, s. r. o., Prostredná 49/13, Svätý Jur, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;
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(210) 448-2022
(220) 24.2.2022
(511) 35, 39, 41 NCL (11)
(511) 35 - Reklamné plagátovanie; vydávanie reklamných 

textov; reklama; rozhlasová reklama; marketingový 
prieskum; organizovanie obchodných alebo 
reklamných veľtrhov; písanie reklamných textov; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; marketing; 
prenájom predajných stánkov.
39 - Prenájom automobilov; automobilová doprava; 
dovoz, doprava; skladovanie tovarov (úschova); 
parkovanie automobilov; skladovanie; uskladňovanie; 
prenájom garáží; prenájom vozidiel; doprava, 
preprava; organizovanie turistickej dopravy; osobná 
doprava; doprava cestujúcich; sprostredkovanie 
dopravy; služby vodičov; rezervácie dopravy; zdieľanie 
automobilov.
41 - Zábava; školenia; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie plesov; organizovanie 
a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; vzdelávanie; služby múzeí 
(prehliadky, výstavy).

(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, hnedá, čierna
(731) OZ Selaví - veterán klub, Prostredná 13/49, Svätý Jur, 

SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

 

(210) 449-2022
(220) 24.2.2022
(511) 41, 42 NCL (11)
(511) 41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie 

konferencií; organizovanie a vedenie kongresov.
42 - Biologický výskum; vedecký výskum; lekársky 
výskum.

(540)
 

(550) obrazová
(591) sivá, hnedá, modrá
(731) MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., Novozámocká 1/67, 

Nitra, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

 

(210) 454-2022
(220) 25.2.2022
(511) 3, 4, 5, 35, 41, 42 NCL (11)
(511) 3 - Mandľový olej; mandľové mydlo; mydlá; kozmetické 

prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie; rúže; vatové 
tyčinky na kozmetické použitie; skrášľovacie masky 
(kozmetické prípravky); prípravky na líčenie; citrónové 
esenciálne oleje; kozmetické taštičky; kozmetické 
prípravky; vata na kozmetické použitie; kozmetické 
krémy; krémy na kožu; levanduľová voda; odličovacie 
prípravky; étericḱe esencie; esencíalne (étericḱe) 
oleje; esencíalne oleje; líčidlá; vazelína na kozmetické 
použitie; oleje na kozmetické použitie; levanduľový 
olej; oleje na toaletné použitie; kozmetické pleťové 
vody; toaletné prípravky; šampóny; kozmetické 
prípravky na starostlivosť o pleť; mydlá proti poteniu 
nôh; dezodoračné mydlá; mydielka; antiperspiranty 
(kozmetické výrobky); mydlá proti poteniu; mandľové 
mlieko na kozmetické použitie; kozmetické prípravky 
na opaľovanie; aromatické látky (esenciálne oleje); 
dezodoranty (parfúmeria); umývacie prípravky na 
osobnú hygienu (deodoranty); prípravky z aloy 
pravej na kozmetické použitie; masážne gély (nie 
na lekárske použitie); lesky na pery; balzamy 
(nie na lekárske použitie); suché šampóny; 
ochranné prípravky na opaľovanie; púzdra na 
rúže; vlasové kondicionéry; prípravky do kúpeľa 
(nie na lekárske použitie); obrúsky napustené 
odličovacími prípravkami; fytokozmetické prípravky; 
neliěciv́e uḿyvacie pŕipravky na osobńu hygienu; 
bylinkov́e vý̌tǎzky na kozmeticḱe poǔzitie; vaginálne 
výplachové roztoky na osobnú hygienu alebo 
dezodoráciu; masážne sviečky na kozmetické použitie; 
kozmetické prípravky pre deti; obrúsky napustené 
dojčenskými toaletnými prípravkami; micelárna 
voda; bavlnené tampóny napustené odličovacími 
prípravkami; kozmetické toniká; aromaterapeutické 
krémy na báze esenciálnych olejov.
4 - Sviěcky (na svietenie); sviečkové knôty; 
parfumované sviečky; sviěcky zo sójov́eho vosku.
5 - Výživové doplnky; výživové doplnky s kozmetickými 
účinkami; dezinfeǩcńe pŕipravky na hygienické 
použitie; dezinfekčné prípravky; dezinfekčné mydlá.
35 - Predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; 
maloobchodné služby s farmaceutickými, 
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zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so 
zdravotníckymi potrebami; predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
marketing prostredníctvom influencerov; podpora 
predaja pre tretie osoby; subdodávateľské služby 
(obchodné služby).
41 - Vzdelávanie; školenia; koučovanie (školenie).
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).

(540) hupka
(550) slovná
(731) Herbs by Hupka, s. r. o., Panská 240/6, Bratislava-Staré 

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

 

(210) 456-2022
(220) 25.2.2022
(511) 40, 43 NCL (11)
(511) 40 - Konzervovanie potravín a nápojov; zmrazovanie 

potravín.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; informácie 
a poradenstvo pri príprave jedál.

(540)
 

(550) obrazová
(591) tmavozelená, tmavožltá, zlatomedená
(731) Niki 4P s. r. o., Ševčenkova 1043/24, Bratislava-

Petržalka, SK;
(740) Tomášek & partners, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;

 

(210) 461-2022
(220) 28.2.2022
(511) 6, 7, 9, 20, 35, 37, 40 NCL (11)
(511) 6 - Kovové závory; kovové stožiare; kovové tyče; 

tyče kovových zábradlí; kovové stĺpy pre stavebníctvo; 
kovové dvere; kovové mreže; kovové schody; 
kovové markízy (stavebníctvo); kovové plášte budov 
(stavebníctvo); pružiny (železiarsky tovar); kovové 
brány; kovové výplne dverí; kovové okná; kovové ploty; 
kovové reklamné stĺpy; oceľové laná; kovové altánky 
(stavebné konštrukcie); kovové pancierové dvere; 
kovové prvky na zatváranie dverí; tyče z ťahaného 

a lešteného kovu; kovové skladacie dvere; kovové 
kyvné dvere.
7 - Nakladacie rampy; zdvíhacie zariadenia; pružiny 
(časti strojov); hydraulické zariadenia na otváranie 
alebo zatváranie dverí (časti strojov); elektrické 
zariadenia na zatváranie dverí; elektrické zariadenia na 
otváranie dverí.
9 - Alarmy; skriňové rozvádzače (elektrotechnika); 
elektrické signalizačné zvončeky; rozvodné skrine, 
spínacie skrine (elektrotechnika); elektrické zámky; 
diaľkové ovládače; elektrické dverové zvončeky; 
kódované magnetické karty.
20 - Lavičky (nábytok); nábytok; kovový nábytok; 
police (nábytok); zámočnícke stoly (nie kovové).
35 - Poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických 
spotrebičov; stavebníctvo (stavebná činnosť); 
inštalácie, údržba a opravy strojov; murárske práce; 
lakovanie, glazovanie; opravy opotrebovaných alebo 
poškodených strojov.
40 - Opracovávanie dreva; zostavovanie tovarov na 
objednávku (pre tretie osoby); tryskové pieskovanie; 
zváranie.

(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, biela
(731) POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, SK;
(740) ATTORNEYS GROUP s.r.o., Banská Bystrica, SK;

 

(210) 464-2022
(220) 25.2.2022
(511) 5, 31, 35 NCL (11)
(511) 5 - Dezinfekčné prípravky; farmaceutické, lekárske 

a zverolekárske prípravky; výživové doplnky pre 
ľudí a zvieratá; prípravky na ničenie škodlivých 
živočíchov; protiparazitické prípravky; antiseptické 
prípravky; bakteriologické prípravky na lekárske 
a zverolekárske použitie; bakteriálne prípravky 
na lekárske a zverolekárske použitie; prípravky 
na umývanie psov (insekticídy); repelenty pre 
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psov; prípravky proti nadúvaniu pre zvieratá; 
protiparazitické obojky pre zvieratá; tuky na 
zverolekárske použitie; repelenty na odpudzovanie 
hmyzu; prípravky na umývanie zvierat (insekticídy); 
roztoky na veterinárne použitie; zverolekárske 
prípravky; biologické prípravky na zverolekárske 
použitie; enzýmy na zverolekárske použitie; 
enzymatické prípravky na zverolekárske použitie; 
potravinové alebo krmivové prípravky so stopovými 
prvkami; aminokyseliny na veterinárske použitie; 
minerálne výživové doplnky; výživové doplnky; 
výživové doplnky pre zvieratá; proteínové výživové 
doplnky pre zvieratá; plienky pre zvieratá chované 
v domácnosti; krmivá s obsahom liečiv; liečivé 
prípravky na čistenie zubov; insekticídne šampóny 
pre zvieratá; insekticídne prípravky na umývanie na 
zverolekárske použitie; šampóny s liečivými účinkami 
pre zvieratá chované v domácnosti; jednorazové 
absorpčné podložky na výstelku klietok zvierat 
chovaných v domácnosti; jednorazové podložky na 
hygienický výcvik zvierat chovaných v domácnosti.
31 - Krmivo a nápoje pre zvieratá; nespracované 
riasy (potraviny alebo krmivo); krmivo pre zvieratá; 
soľ pre dobytok; vápno (krmivo pre zvieratá); krmivo 
pre vtáky; otrubová kŕmna zmes pre zvieratá; zvyšky 
z destilácie (krmivo pre zvieratá); prípravky na 
výkrm zvierat; ryžová múka (krmivo); posilňujúce 
prípravky pre zvieratá; krmivo pre dobytok; krmivo 
pre rožný statok; suché krmivo; zrno (krmivo pre 
zvieratá);ľanová múčka (suché krmivo); podstielky 
pre zvieratá; kukuričné výlisky pre dobytok; šrot 
pre zvieratá;slama (krmivo); kŕmne zmesi na výkrm 
hospodárskych zvierat; jadrové krmivo; algarovila 
(krmivo); mleté arašidy pre zvieratá; arašidové výlisky 
pre zvieratá; vedľajšie produkty spracovania obilnín 
(krmivo pre zvieratá); krmivo pre zvieratá chované 
v domácnosti; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; 
nápoje pre zvieratá chované v domácnosti; rybia 
múčka na kŕmenie zvierat; pieskovaný papier pre 
domáce zvieratá (podstielka); aromatizovaný piesok 
pre domáce zvieratá (podstielka); ľanové semená 
(krmivo pre zvieratá); ľanová múčka (krmivo pre 
zvieratá); obilné klíčky (krmivo pre zvieratá); piesok do 
toaliet pre zvieratá chované v domácnosti.
35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, 
obchodná organizácia a obchodná administratíva; 
reklama; reklamné plagátovanie; rozširovanie 
reklamných materiálov; cielené posielanie reklamných 
materiálov poštou; rozširovanie vzoriek tovarov; 
televízna reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
administratívne spracovanie obchodných objednávok; 
subdodávateľské služby (obchodné služby); 
marketing; maloobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a hygienickými prípravkami 
a so zdravotníckymi potrebami; veľkoobchodné 
služby s farmaceutickými, zverolekárskymi 
a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi 
potrebami; vonkajšia reklama; reklama na 

výrobky prostredníctvom influencerov; marketing 
prostredníctvom influencerov.

(540)
 

(550) obrazová
(731) Ani - pet, spol. s r.o., Kasalova 1581/37, Nitra, SK;
(740) JUDr. Andrej Gara, Bratislava, SK;

 

(210) 467-2022
(220) 17.2.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
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poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 

plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, oranžová
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;

 



131 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

(210) 468-2022
(220) 28.2.2022
(511) 37, 42 NCL (11)
(511) 37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; 

stavebné informácie; informácie o opravách; stavebné 
poradenstvo.
42 - Architektonické poradenstvo; projektovanie 
stavieb; architektúra (architektonické služby); 
vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických 
projektov; projektová činnosť; odborné poradenstvo 
v oblasti statiky; služby projektantov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, modrá, čierna
(731) BVK-PRO, s.r.o., Senecká cesta 2217/1A, Šamorín, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

 

(210) 469-2022
(220) 1.3.2022
(511) 25, 28, 41, 43 NCL (11)
(511) 25 - Nákrčníky; svetre; odevy; športové tričká, dresy; 

tričká; pokrývky hlavy.
28 - Lopty na hranie; hracie lopty; golfové palice; 
golfové vaky na kolieskach alebo bez koliesok; golfové 
rukavice; prostriedky na úpravu golfovej plochy 
(vybavenie na golf); golfové vozíky; prívesky na golfové 
vaky.
41 - Športová a kultúrna činnosť; poskytovanie 
zariadení na oddych a rekreáciu; školenia; 
poskytovanie športovísk; poskytovanie golfových 
ihrísk; organizovanie živých vystúpení; premietanie 
kinematografických filmov; organizovanie športových 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; 
požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); tábory na športové sústredenia; 
prenájom tenisových kurtov; prenájom športových 
plôch; organizovanie a vedenie športových podujatí.
43 - Prechodné ubytovanie; stravovacie služby; 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); hotelové ubytovacie služby; reštauračné 
(stravovacie) služby; prenájom prednáškových sál.

(540)
 

(550) obrazová

(731) Tále, a.s., Tále 100, Horná Lehota, SK;
(740) Advokátska kancelária NOVÁK s.r.o., Banská Bystrica, 

SK;

 

(210) 470-2022
(220) 1.3.2022
(511) 25, 28, 41, 43 NCL (11)
(511) 25 - Nákrčníky; svetre; odevy; športové tričká, dresy; 

tričká; pokrývky hlavy.
28 - Lopty na hranie; hracie lopty; golfové palice; 
golfové vaky na kolieskach alebo bez koliesok; golfové 
rukavice; prostriedky na úpravu golfovej plochy 
(vybavenie na golf); golfové vozíky; prívesky na golfové 
vaky.
41 - Športová a kultúrna činnosť; poskytovanie 
zariadení na oddych a rekreáciu; školenia; 
poskytovanie športovísk; poskytovanie golfových 
ihrísk; organizovanie živých vystúpení; premietanie 
kinematografických filmov; organizovanie športových 
súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; 
požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných 
prostriedkov); tábory na športové sústredenia; 
prenájom tenisových kurtov; prenájom športových 
plôch; organizovanie a vedenie športových podujatí.
43 - Prechodné ubytovanie; stravovacie služby; 
dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku 
(ketering); hotelové ubytovacie služby; reštauračné 
(stravovacie) služby; prenájom prednáškových sál.

(540)
 

(550) obrazová
(731) Tále, a.s., Tále 100, Horná Lehota, SK;
(740) Advokátska kancelária NOVÁK s.r.o., Banská Bystrica, 

SK;

 

(210) 471-2022
(220) 2.3.2022
(511) 36, 37 NCL (11)
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 

(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie 
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); faktoring; správa nehnuteľností; 
správa nájomných domov; prenájom bytov; 
ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); prenájom 
kancelárskych priestorov; organizovanie financovania 
stavebných projektov; prenájom zdieľaných 
kancelárskych priestorov; nehnuteľnosti (služby).
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; 
demolácie budov; stavba a opravy skladov; izolovanie 
stavieb; stavebné informácie; výstavba obchodov 



132 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

a obchodných stánkov; stavebné poradenstvo; 
krajinné úpravy pomocou stavebných materiálov.

(540) Alto Development
(550) slovná
(731) Alto Real Estate j. s. a., Bottova 1/1, Bratislava-Staré 

Mesto, SK;
(740) Škubla & Partneri s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

 

(210) 474-2022
(220) 2.3.2022
(511) 36, 37 NCL (11)
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 

(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie 
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); faktoring; správa nehnuteľností; 
správa nájomných domov; prenájom bytov; 
ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); prenájom 
kancelárskych priestorov; organizovanie financovania 
stavebných projektov; prenájom zdieľaných 
kancelárskych priestorov; nehnuteľnosti (služby).
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; 
demolácie budov; stavba a opravy skladov; izolovanie 
stavieb; stavebné informácie; výstavba obchodov 
a obchodných stánkov; stavebné poradenstvo; 
krajinné úpravy pomocou stavebných materiálov.

(540) Alto Property
(550) slovná
(731) Alto Real Estate j. s. a., Bottova 1/1, Bratislava-Staré 

Mesto, SK;
(740) Škubla & Partneri s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

 

(210) 475-2022
(220) 2.3.2022
(511) 39 NCL (11)
(511) 39 - Doprava.
(540)
 

(550) obrazová
(591) červená PANTONE Bright Red U, modrá PANTONE 

293 U, čierna PANTONE Black C
(731) IDS Východ, s.r.o., Turgenevova 36, Košice, SK;

 

(210) 476-2022
(220) 2.3.2022
(511) 20, 24, 25, 28 NCL (11)
(511) 20 - Nábytok; matrace; sedadlá (nábytok).

24 - Textílie; tkaniny; posteľná bielizeň.
25 - Odevy; oblečenie.
28 - Hojdačky.

(540)
 

(550) obrazová
(591) hneda, biela
(731) MAD Solutions s.r.o., Tokajská 2083/11, Košice-Krásna, 

SK;

 

(210) 477-2022
(220) 2.3.2022
(511) 36, 37 NCL (11)
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 

(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie 
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); faktoring; správa nehnuteľností; 
správa nájomných domov; prenájom bytov; 
ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); prenájom 
kancelárskych priestorov; organizovanie financovania 
stavebných projektov; prenájom zdieľaných 
kancelárskych priestorov; nehnuteľnosti (služby).
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; 
demolácie budov; stavba a opravy skladov; izolovanie 
stavieb; stavebné informácie; výstavba obchodov 
a obchodných stánkov; stavebné poradenstvo; 
krajinné úpravy pomocou stavebných materiálov.

(540) Alto Real Estate
(550) slovná
(731) Alto Real Estate j. s. a., Bottova 1/1, Bratislava-Staré 

Mesto, SK;
(740) Škubla & Partneri s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

 

(210) 478-2022
(220) 28.2.2022
(511) 37, 42 NCL (11)
(511) 37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; 

stavebné informácie; informácie o opravách; stavebné 
poradenstvo.
42 - Architektonické poradenstvo; projektovanie 
stavieb; architektúra (architektonické služby); 
vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických 
projektov; projektová činnosť; odborné poradenstvo 
v oblasti statiky; služby projektantov.

(540) BVK-PRO
(550) slovná
(731) BVK-PRO, s.r.o., Senecká cesta 2217/1A, Šamorín, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

 

(210) 479-2022
(220) 2.3.2022
(511) 32, 35, 40, 41, 43 NCL (11)
(511) 32 - Nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu 

nealkoholických nápojov; nealkoholické nápoje.
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35 - Reklamné plagátovanie; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných 
materiálov; reklama; prenájom reklamných plôch; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; tvorba reklamných filmov; marketing.
40 - Spracovanie kinematografických filmov.
41 - Zábava; prenájom kinematografických prístrojov; 
požičiavanie kinematografických filmov; premietanie 
kinematografických filmov; distribúcia filmov.
43 - Kaviarne; rýchle občerstvenie (snackbary).

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, oranžová
(731) Kino Invest, s.r.o., Námestie republiky 5994/32, 

Lučenec, SK;
(740) JUDr. Michal Holčík, advokát, Zvolen, SK;

 

(210) 480-2022
(220) 2.3.2022
(511) 36, 37 NCL (11)
(511) 36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 

(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie 
nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti); faktoring; správa nehnuteľností; 
správa nájomných domov; prenájom bytov; 
ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); prenájom 
kancelárskych priestorov; organizovanie financovania 
stavebných projektov; prenájom zdieľaných 
kancelárskych priestorov; nehnuteľnosti (služby).
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; 
demolácie budov; stavba a opravy skladov; izolovanie 
stavieb; stavebné informácie; výstavba obchodov 
a obchodných stánkov; stavebné poradenstvo; 
krajinné úpravy pomocou stavebných materiálov.

(540) Alto Investments
(550) slovná

(731) Alto Real Estate j. s. a., Bottova 1/1, Bratislava-Staré 
Mesto, SK;

(740) Škubla & Partneri s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

 

(210) 482-2022
(220) 3.3.2022
(511) 30, 35, 39 NCL (11)
(511) 30 - Chlieb, pekárske a cukrárske výrobky.

35 - Reklama.
39 - Balenie a skladovanie tovarov.

(540) Svet Mirris
(550) slovná
(731) Ydnis s. r. o., Račianska 1528/87, Bratislava-Nové 

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

 

(210) 486-2022
(220) 7.3.2022
(511) 16, 18, 25, 35, 36, 41 NCL (11)
(511) 16 - Papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby 

(okrem nábytku); pečiatky (s adresnými údajmi); 
papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; zošívačky (kancelárske potreby); 
albumy; obrazy; spisové obaly (papiernický tovar); 
obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; 
ceruzky; karisbloky; zaraďovače, šanóny (na voľné 
listy); skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie 
potreby; brožúry; zošity; poznámkové zošity; hárky 
papiera; zoraďovače (kancelárske potreby); obaly 
(papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); 
písacie potreby; dierovačky (kancelárske potreby); 
pečiatky; účtovné knihy; zoznamy; tlačivá (formuláre); 
kancelárske potreby okrem nábytku; šablóny 
(kancelárske potreby); pohľadnice; tlačené publikácie; 
príručky; papierové vreckovky; prospekty; perá 
(kancelárske potreby); záložky do kníh; blahoprajné 
pohľadnice; podložky na písanie; kalendáre; papierové 
alebo lepenkové krabice; stojany na perá a ceruzky; 
papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; 
papierové zástavy; samolepky (papiernický tovar); 
letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); 
tlačené poukážky; identifikačné visačky (kancelárske 
potreby); menovky (kancelárske potreby).
18 - Dáždniky a slnečníky; peňaženky; dáždniky; 
obaly na dáždniky; slnečníky; náprsné tašky; nákupné 
tašky; plážové tašky; cestovné tašky; puzdrá na kľúče; 
sieťové nákupné tašky; športové tašky; tašky; obaly 
na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky; 
konferenčné obaly na spisy.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; čiapky; nákrčníky; 
šilty; opasky (časti odevov); ponožky; košele; košele 
s krátkym rukávom; rukavice; šatky, šály; športové 
tričká, dresy; rukavice bez prstov; papuče; šatky (na 
krk); tričká; šilty (pokrývky hlavy).
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; 
vedenie účtovných kníh; personálne poradenstvo; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie 
reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; 
reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
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marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
písanie reklamných textov; vyhľadávanie sponzorov; 
marketing; rozvíjanie reklamných nápadov; cielený 
marketing; vonkajšia reklama; reklama charitatívnych 
podujatí na získanie finančných prostriedkov.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie 
fondov; organizovanie peňažných zbierok; pôžičky 
(finančné úvery); finančné poradenstvo; finančné 
informácie; finančné sponzorstvo; poradenstvo 
v oblasti splácania dlhov.
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie 
seminárov; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna (CMYK): 0, 0, 0, 100; zelená (CMYK): 25, 0, 100, 

30; žltá (CMYK): 0, 12, 100, 8
(731) #accacelife, Mlynské nivy 16, Bratislava-Ružinov, SK;
(740) Accace Legal SK, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;

 

(210) 487-2022
(220) 7.3.2022
(511) 16, 18, 25, 35, 36, 41 NCL (11)
(511) 16 - Papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby 

(okrem nábytku); pečiatky (s adresnými údajmi); 
papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; zošívačky (kancelárske potreby); 
albumy; obrazy; spisové obaly (papiernický tovar); 
obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; 
ceruzky; karisbloky; zaraďovače, šanóny (na voľné 
listy); skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie 
potreby; brožúry; zošity; poznámkové zošity; hárky 
papiera; zoraďovače (kancelárske potreby); obaly 
(papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); 
písacie potreby; dierovačky (kancelárske potreby); 
pečiatky; účtovné knihy; zoznamy; tlačivá (formuláre); 
kancelárske potreby okrem nábytku; šablóny 
(kancelárske potreby); pohľadnice; tlačené publikácie; 
príručky; papierové vreckovky; prospekty; perá 

(kancelárske potreby); záložky do kníh; blahoprajné 
pohľadnice; podložky na písanie; kalendáre; papierové 
alebo lepenkové krabice; stojany na perá a ceruzky; 
papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; 
papierové zástavy; samolepky (papiernický tovar); 
letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); 
tlačené poukážky; identifikačné visačky (kancelárske 
potreby); menovky (kancelárske potreby).
18 - Dáždniky a slnečníky; peňaženky; dáždniky; 
obaly na dáždniky; slnečníky; náprsné tašky; nákupné 
tašky; plážové tašky; cestovné tašky; puzdrá na kľúče; 
sieťové nákupné tašky; športové tašky; tašky; obaly 
na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky; 
konferenčné obaly na spisy.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; čiapky; nákrčníky; 
šilty; opasky (časti odevov); ponožky; košele; košele 
s krátkym rukávom; rukavice; šatky, šály; športové 
tričká, dresy; rukavice bez prstov; papuče; šatky (na 
krk); tričká; šilty (pokrývky hlavy).
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; 
vedenie účtovných kníh; personálne poradenstvo; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie 
reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; 
reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
písanie reklamných textov; vyhľadávanie sponzorov; 
marketing; rozvíjanie reklamných nápadov; cielený 
marketing; vonkajšia reklama; reklama charitatívnych 
podujatí na získanie finančných prostriedkov.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie 
fondov; organizovanie peňažných zbierok; pôžičky 
(finančné úvery); finančné poradenstvo; finančné 
informácie; finančné sponzorstvo; poradenstvo 
v oblasti splácania dlhov.
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie 
seminárov; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov.

(540)
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(550) obrazová
(591) čierna (CMYK): 0, 0, 0, 100; zelená (CMYK): 25, 0, 100, 

30; žltá (CMYK): 0, 12, 100, 8
(731) #accacelife, Mlynské nivy 16, Bratislava-Ružinov, SK;
(740) Accace Legal SK, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;

 

(210) 495-2022
(220) 7.3.2022
(511) 16, 18, 25, 35, 36, 41 NCL (11)
(511) 16 - Papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby 

(okrem nábytku); pečiatky (s adresnými údajmi); 
papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; zošívačky (kancelárske potreby); 
albumy; obrazy; spisové obaly (papiernický tovar); 
obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; 
ceruzky; karisbloky; zaraďovače, šanóny (na voľné 
listy); skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie 
potreby; brožúry; zošity; poznámkové zošity; hárky 
papiera; zoraďovače (kancelárske potreby); obaly 
(papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); 
písacie potreby; dierovačky (kancelárske potreby); 
pečiatky; účtovné knihy; zoznamy; tlačivá (formuláre); 
kancelárske potreby okrem nábytku; šablóny 
(kancelárske potreby); pohľadnice; tlačené publikácie; 
príručky; papierové vreckovky; prospekty; perá 
(kancelárske potreby); záložky do kníh; blahoprajné 
pohľadnice; podložky na písanie; kalendáre; papierové 
alebo lepenkové krabice; stojany na perá a ceruzky; 
papierové alebo lepenkové prepravné obaly na fľaše; 
papierové zástavy; samolepky (papiernický tovar); 
letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); 
tlačené poukážky; identifikačné visačky (kancelárske 
potreby); menovky (kancelárske potreby).
18 - Dáždniky a slnečníky; peňaženky; dáždniky; 
obaly na dáždniky; slnečníky; náprsné tašky; nákupné 
tašky; plážové tašky; cestovné tašky; puzdrá na kľúče; 
sieťové nákupné tašky; športové tašky; tašky; obaly 
na kreditné karty (náprsné tašky); puzdrá na vizitky; 
konferenčné obaly na spisy.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; čiapky; nákrčníky; 
šilty; opasky (časti odevov); ponožky; košele; košele 
s krátkym rukávom; rukavice; šatky, šály; športové 
tričká, dresy; rukavice bez prstov; papuče; šatky (na 
krk); tričká; šilty (pokrývky hlavy).
35 - Rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; 
vedenie účtovných kníh; personálne poradenstvo; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie 
reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; 
reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
písanie reklamných textov; vyhľadávanie sponzorov; 
marketing; rozvíjanie reklamných nápadov; cielený 
marketing; vonkajšia reklama; reklama charitatívnych 
podujatí na získanie finančných prostriedkov.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie 
fondov; organizovanie peňažných zbierok; pôžičky 
(finančné úvery); finančné poradenstvo; finančné 

informácie; finančné sponzorstvo; poradenstvo 
v oblasti splácania dlhov.
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie 
seminárov; online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna (CMYK): 0, 0, 0, 100; zelená (CMYK): 25, 0, 100, 

30; žltá (CMYK): 0, 12, 100, 8
(731) #accacelife, Mlynské nivy 16, Bratislava-Ružinov, SK;
(740) Accace Legal SK, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;

 

(210) 498-2022
(220) 7.3.2022
(511) 24, 28, 35 NCL (11)
(511) 24 - Bytový textil; tkaniny; posteľné pokrývky; 

prešívané posteľné pokrývky; obliečky na matrace; 
cestovné deky; posteľné plachty; páperové prikrývky, 
periny; textilné slučky na vešanie záclon a závesov; 
ľanové textílie; textilné uteráky; ozdobné obliečky na 
vankúše; posteľné pokrývky a prikrývky; obliečky na 
vankúše; textilné podložky na prebaľovanie; dojčenské 
spacie vaky; dojčenské zavinovačky; spacie vaky; 
bivakovacie vrecia (bez konštrukcie); piknikové deky.
28 - Hry, hračky; telocvičné a športové potreby; 
hojdačky; bábiky.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými 
v triede 24 a 28 tohto zoznamu, veľkoobchodné služby 
s tovarmi uvedenými v triede 24 a 28 tohto zoznamu.
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(540)
 

(550) obrazová
(731) GOEL media s.r.o., Niklová 2190, Sereď, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice, SK;

 

(210) 512-2022
(220) 9.3.2022
(511) 33 NCL (11)
(511) 33 - Víno.
(540)
 

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

 

(210) 513-2022
(220) 10.3.2022
(511) 32, 33, 41 NCL (11)
(511) 32 - Prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; 

ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; mušty; 
nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné 
nápoje; vody (nápoje); hroznový mušt (nekvasený); 
nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu limonád; 
limonády; zeleninové džúsy (nápoje); paradajkový 
džús (nápoj); ovocné nektáre.
33 - Víno; likéry; destilované nápoje; vínovica; 
digestíva (liehoviny a likéry); alkoholické výťažky 

z ovocia; liehoviny; jablčné mušty (alkoholické); 
hruškový mušt (alkoholický); alkoholické nápoje okrem 
piva; alkoholické nápoje s ovocím.
41 - Zábava; školenia; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie plesov; organizovanie 
a vedenie koncertov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, biela
(731) Vinárstvo Réva s. r. o., Holubyho 35, Pezinok, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

 

(210) 514-2022
(220) 10.3.2022
(511) 9, 14, 35 NCL (11)
(511) 9 - Smart prstene; prístroje na zaznamenávanie času; 

dochádzkové hodiny; váhy; mierky; svetelné tabule; 
smartfóny; tašky na notebooky; nástroje na meranie; 
zväčšovacie sklá (optika); video displeje; prepäťové 
poistky; zariadenia na hasenie požiarov; osobné 
ochranné prostriedky proti nehodám; okuliare.
14 - Zliatiny drahých kovov; drahé kovy (surovina 
alebo polotovar); šperkovnice; klenotnícke výrobky; 
hodinky; remienky na náramkové hodinky; retiazky na 
hodinky; náramkové hodinky; náramky (klenotnícke 
výrobky); chronografy (hodinky).
35 - Reklama; poskytovanie obchodných informácií 
prostredníctvom webových stránok; kancelárie 
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; podpora 
predaja pre tretie osoby; personálne poradenstvo; 
optimalizácia návštevnosti webových stránok; vedenie 
účtovných kníh; vyhľadávanie sponzorov; prenájom 
predajných automatov; maloobchodné služby 
s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi 
prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; 
maloobchodné služby s klenotníckymi výrobkami; 
maloobchodné služby s hodinkami.

(540) LOLA ROSE
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(550) slovná
(731) Lola Rose Jewellery Limited, 5 HAMPSTEAD WEST, 224 

IVERSON ROAD, NW6 2HL LONDON, GB;
(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová 

a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;

 

(210) 518-2022
(220) 9.3.2022
(511) 16, 35, 42 NCL (11)
(511) 16 - Oceľové písmená; oceľové pierka; dávkovače 

lepiacej pásky (kancelárske potreby); pečiatky 
(s adresnými údajmi); strojčeky na tlačenie adresy; 
papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; frankovacie stroje na kancelárske 
použitie; kancelárske kramličky; spony na perá; 
zošívačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; 
tlače (rytiny); pásky (prstence) na cigary; orezávacie 
strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); 
knižné zarážky; opierky na ruky pre maliarov; 
vodové farby (akvarely); architektonické modely; 
spisové obaly (papiernický tovar); bridlicové tabuľky; 
bridlice (na kreslenie); strieborný papier; modelovacia 
hlina; aritmetické tabuľky; rytiny; umelecké litografie; 
obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; 
ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; zaraďovače, šanóny 
(na voľné listy); karisbloky; gumené pásky na 
kancelárske použitie; papierové podložky pod pivové 
poháre; lístky; biologické vzorky na mikroskopické 
pozorovanie (učebné pomôcky); tlačiarenské štočky; 
skicáre; útržkové bloky; cievky s páskami do 
písacích strojov; držiaky na písacie potreby; brožúry; 
výšivkové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky 
(kancelárske potreby); maliarske štetce; pijavý papier; 
pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky; 
pečatné vosky; kancelárske pečatné stroje; materiály 
na pečatenie; zošity; zásuvky na rozdeľovanie 
a počítanie mincí; vzory na kopírovanie; priesvitný 
papier (pauzovací); pauzovacie plátno; návleky na 
prsty na kancelárske použitie; typy, tlačové písmo; 
kopírovací uhľový papier; papier do záznamových 
zariadení; poznámkové zošity; rysovacie uholníky, 
príložníky; mapy; vyučovacie pomôcky okrem 
prístrojov a zariadení; kartotékové lístky; hárky 
papiera; kartón, lepenka; lepenkové škatule na 
klobúky; dierovacie karty do žakárových strojov; tuby 
z kartónu; katalógy; kovové príchytky na kartotečné 
lístky; spevníky; sádzacie rámy (polygrafia); obaly 
na doklady; maliarske stojany; číslice (tlačiarenské 
typy); tuš; chromolitografy (polygrafia); modelovacie 
vosky okrem dentálnych; zoraďovače (kancelárske 
potreby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; 
knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy (písmená 
a číslice); tlačiarenské ručné sádzadlá; zásuvky na 
spisy; papierové kornúty; korekčné laky (kancelárske 
potreby); korekčné tuše (heliografia); tuhy do ceruziek 
(náplne); histologické rezy (učebné pomôcky); šablóny 
na rysovanie kriviek; obaly (papiernický tovar); krieda 
na písanie; litografická krieda; krajčírska krieda; držiaky 
na kriedu; násady na ceruzky; mechanické ceruzky; 
papierové nádobky na mliečne výrobky; kancelárske 
štipce; valce do písacích strojov; obtlačky; grafické 

vzory (tlačoviny); mramorovacie hrebene (pomôcky 
pre výtvarníkov); rysovacie dosky; rysovacie potreby; 
rysovacie nástroje; diagramy; obálky (papiernický 
tovar); kopírovacie zariadenia; leptané štočky; baliaci 
papier; hroty pier; písacie stroje (elektrické aj 
neelektrické); puzdrá na perá, perečníky; hroty 
písacích pier zo zlata; pomôcky na vymazávanie; 
písacie potreby; emblémy (papierové pečate); šablóny 
na vymazávanie; gumy na gumovanie; papier do 
elektrokardiografov; dierovačky (kancelárske potreby); 
atramenty; farbiace pásky; kalamáre; kancelárske 
obálkovacie stroje; fotografie (tlačoviny); pijaky; 
pečiatky; knihárske textílie; rysovacie súpravy; 
účtovné knihy; zoznamy; figuríny z papierovej 
drviny; sošky z papierovej drviny; filtračný papier; 
papierové filtračné materiály; tlačivá (formuláre); 
kancelárske potreby okrem nábytku; uhoľ na umelecké 
kreslenie; šablóny (kancelárske potreby); tlačiarenské 
sadzobnice; galvanotypy (polygrafia); geografické 
mapy; zemské glóbusy; misky na vodové farby pre 
umelcov; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; 
škrabky na kancelárske použitie; rytecké dosky; 
hektografy; časové rozvrhy (tlačoviny); navlhčovadlá 
(kancelárske potreby); pohľadnice; tlačoviny; ručné 
etiketovacie prístroje; podklady na tlačenie, nie 
textilné; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); 
tlačené publikácie; príručky; listový papier; ťažidlo 
na papiere; kopírovacie ihly na rysovanie alebo 
kreslenie; rysovacie perá; papierové stolovacie 
prestieranie; litografie; litografické dosky; brožované 
knihy; svietivý papier; papierová drvina; paragóny; 
značkovacia krieda; modelovacie plastové hmoty; 
modelovacie hmoty; modelovacie pasty; papierové 
vreckovky; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; 
papierové obrusy; školské tabule; kancelárske sponky; 
paginovačky; olejotlače; knihárske záložky do kníh; 
papierové pečate; palety pre maliarov; pantografy 
(rysovacie potreby); papiernický tovar; pergamenový 
papier; pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šablóny; 
maliarske valčeky pre domácnosť; maliarske plátna; 
škatule s farbami (školské pomôcky); baliace 
plastové fólie; zariadenia na paspartovanie fotografií; 
stojany na fotografie; zinkografické štočky; nákresy; 
ryhovače papiera (kancelárske potreby); plniace pera; 
šablóny na kreslenie a maľovanie; rozmnožovacie 
blany; portréty; papierové ozdobné kvetináče; 
rozmnožovacie stroje a prístroje; papierové pásky 
a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; 
prospekty; papier na rádiogramy; rysovacie pravítka; 
tlačové reglety; knihárske potreby; knihárske plátno; 
knihárske nite; farbiace plátna do kopírovacích strojov; 
perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); 
papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska 
galantéria; pásky do písacích strojov; papierové alebo 
plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; podušky 
na pečiatky; školské potreby (papiernický tovar); 
záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; mastenec 
(krajčírska krieda); guľôčky do guľôčkových pier; 
papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); 
podložky na písanie; klávesy písacích strojov; stojany 
na pečiatky; puzdrá na pečiatky; poštové známky; 
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držiaky na pečiatky; priesvitky (papiernický tovar); 
etiketovacie kliešte; glutín (kancelárske lepidlo alebo 
lepidlo pre domácnosť); lepidlá na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; adresné 
štítky do adresovacích strojov; ročenky; kalendáre; 
škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske 
použitie; štetce; samolepky pre domácnosť a na 
kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); 
papierové podbradníky; drevitá lepenka (papiernický 
tovar); drevitý papier; papierové alebo lepenkové 
krabice; stojany na perá a ceruzky; papierové alebo 
lepenkové prepravné obaly na fľaše; papierové 
podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); 
plastové bublinové fólie na balenie; papierové 
zástavy; skartovačky (kancelárske potreby); fólie 
z regenerovanej celulózy na balenie; skrinky na spisy 
(kancelárske potreby); lepiace pasty na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; nože na papier 
(otvárače listov); papierové alebo plastové vrecka 
na odpadky; strúhadlá na ceruzky (elektrické 
aj neelektrické); odličovacie papierové obrúsky; 
papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); 
uholníky na rysovanie; príložníky na rysovanie; 
násadky na perá; písacie súpravy (papiernický tovar); 
stojany s kalamárom a písacími potrebami; obaly na 
súpravy písacích potrieb; grafické znaky; papierové 
alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo 
lepenkové pútače; papierové utierky; papierové 
utierky na tvár; papierové alebo lepenkové etikety; 
rydlá (rycie ihly); viskózové fólie na balenie; lepiace 
gumy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; 
pogumované plátno pre papiernictvo; vyzina (želatína) 
na kancelárske použitie a pre domácnosť; vrecká 
do mikrovlnných rúr; papierové filtre na kávu; 
paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); 
papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky 
(papiernický tovar); knihárske stroje a prístroje 
(kancelárske potreby); komiksy; kopírovací papier 
(papiernický tovar); puzdrá na šekové knižky; 
atramentové tyčinky; kamenné kalamáre (nádobky 
na atrament); hudobné blahoželania (pohľadnice); 
obežníky; škrobové obalové materiály; parafínový 
papier; puzdrá na pasy; kaligrafické štetce; písacie 
nástroje; papier do skríň (parfumovaný alebo 
neparfumovaný); prístroje na tlačenie na kreditné 
karty, nie elektrické; laminovačky na dokumenty; 
papiere na maľovanie a kaligrafiu; zotierače tabúľ; 
tabule na zapichovanie oznamov; ukazovadlá, nie 
elektrické; ozdobné papierové mašle iné ako 
do vlasov alebo stužkárska galantéria; formy na 
modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); sponky 
na bankovky; zberateľské karty (nie na hranie); 
papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie 
na balenie potravín; papierové alebo plastové hárky 
alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; 
korekčné pásky (kancelárske pomôcky); maliarske 
palety; značkovacie perá (papiernický tovar); letáky; 
obálky na dokumenty; držiaky stránok otvorenej 
knihy; polymérová modelovacia hmota; pečiatky na 
znehodnocovanie známok; papierové alebo lepenkové 

baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové 
alebo lepenkové vypchávkové materiály; bankovky; 
značkovací kriedový sprej; tlačené poukážky; ryžový 
papier; plastové vrecká na exkrementy zvierat 
chovaných v domácnosti; japonský ozdobný papier 
(washi); papierové obrusy (behúne); tlačené partitúry; 
papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; 
fólie na celuloidovú animáciu; papierové vrecká na 
sterilizáciu lekárskych nástrojov; identifikačné visačky 
(kancelárske potreby); navíjačky na identifikačné 
visačky (kancelárske potreby); štipce na identifikačné 
visačky (kancelárske potreby); papierové podložky 
na lekárske vyšetrovacie stoly; papierové podložky 
na podnosy so zubárskymi nástrojmi; papierové 
podbradníky s rukávmi; formátové rezačky na papier 
(kancelárske potreby); šablóny na zdobenie jedál 
alebo nápojov; menovky (kancelárske potreby); pásky 
na čiarové kódy; trblietky na papiernické výrobky; 
papierové kontrolné štítky na batožinu; čistiace 
papierové obrúsky; obaly na knihy; omalovánky; 
obrazy na maľovanie podľa čísel; papier na origami; 
papierové alebo plastové nákupné tašky; pergameny 
do mezúz; mezuzy (schránky na zvitky); papier na 
pečenie; magnetické tabule (kancelárske potreby); 
flipchartové tabule; bankovky (suveníry); papier so 
semienkami rastlín (papiernický tovar); podlahové 
samolepky.
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 výskum; 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 
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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 informácií; 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 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; konkurenčné 
spravodajské služby; obchodné spravodajské služby; 
finančné a účtovné audity; online maloobchodné 
služby s digitálnou sťahovateľnou hudbou; 
online maloobchodné služby so sťahovateľnými 
vyzváňacími tónmi; online maloobchodné služby so 
sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými 
filmami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so 
zdravotníckymi potrebami; služby darčekových 
zoznamov; cielený marketing; dočasné riadenie 
podnikov; vonkajšia reklama; maloobchodné služby 
s umeleckými dielami poskytované galériami; 
administratívna asistencia pri odpovediach na verejné 
súťaže; marketing v rámci vydávania softvéru; služby 
v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné 
služby; prenájom kancelárskeho vybavenia 
v zdieľaných kancelárskych priestoroch; komerčné 
lobistické služby; poskytovanie spotrebiteľských 
posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; 
poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na 
obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie 
spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné 
alebo reklamné účely; služby telefónnych ústrední; 
maloobchodné služby s pekárskymi výrobkami; 
určovanie modelov nákupného alebo spotrebného 
správania sa zákazníkov na obchodné alebo 
marketingové účely; administratívne služby pri 
odporúčaní špecializovaných lekárov; obchodné 
poradenské služby v oblasti digitalizácie; obchodné 
sprostredkovateľské služby nadväzovania kontaktov 
medzi rôznymi odborníkmi a zákazníkmi; recepčné 
služby pre návštevníkov (kancelárske práce); 
vypracovávanie štúdií o ziskovosti podnikov; 
poskytovanie informácií z telefónnych zoznamov; 
predplácanie služieb elektronického mýtneho systému 
(ETC) pre tretie osoby; vedenie obchodných 
podujatí; spracovanie údajov (kancelárske práce); 
prenájom registračných pokladníc; vyhľadávanie 
potenciálnych zákazníkov; počítačom riadená správa 
lekárskych záznamov a dokumentov; online 
objednávkové reštauračné služby rozvozu jedla 
alebo jedlo so sebou; vytváranie identity značky 
pre tretie osoby (reklamné služby); reklama na 
výrobky prostredníctvom influencerov; marketing 
prostredníctvom influencerov.
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti ropných 
polí; architektonické služby; bakteriologický výskum; 
chemické služby; chemický výskum; architektonické 
poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; 
technologický výskum; kontrola ropných vrtov; 
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výskum v oblasti kozmetiky; výzdoba interiérov; 
priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, 
obalové dizajnérstvo; skúšky materiálov; štúdie 
technických projektov; geologický výskum; prieskum 
ropných polí; inžinierska činnosť; meteorologické 
informácie; geodézia (zememeračstvo); požičiavanie 
počítačov; počítačové programovanie; ropný 
prieskum; fyzikálny výskum; strojársky výskum; 
skúšanie textílií; geologický prieskum; overovanie 
pravosti umeleckých diel; kalibrácia; tvorba 
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja 
počítačového hardvéru; módne návrhárstvo; 
grafické dizajnérstvo; kontroly kvality; požičiavanie 
počítačového softvéru; výskum a vývoj nových 
výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu 
výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); podmorský 
výskum; obnovovanie počítačových databáz; údržba 
počítačového softvéru; analýzy počítačových 
systémov; biologický výskum; urbanistické plánovanie; 
expertízy (inžinierske práce); návrh počítačových 
systémov; technická kontrola automobilov; 
zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod 
údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie 
webových stránok pre tretie osoby; hosťovanie na 
webových stránkach; inštalácie počítačového softvéru; 
vytváranie oblakov na vyvolanie zrážok; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo údajov 
(nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových 
programov; prenájom webových serverov; ochrana 
počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo 
v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany 
životného prostredia; poskytovanie internetových 
vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); 
grafologické analýzy; poskytovanie vedeckých 
informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových 
emisií; určovanie kvality nezoťatého dreva; určovanie 
kvality vlny; diaľkové monitorovanie počítačových 
systémov; rozbory vody; vedecké laboratórne služby; 
energetické audity; poradenstvo pri tvorbe webových 
stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom 
internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných 
technológií; vedecký výskum; prenájom počítačových 
serverov (serverhosting); klinické skúšky; zálohovanie 
údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie informácií o počítačových 
technológiách a programovaní prostredníctvom 
webových stránok; kartografické služby; poskytovanie 
virtuálnych počítačových systémov prostredníctvom 
cloud computingu; externé poskytovanie služieb 
v oblasti informačných technológií; technologické 
poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových 
technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných 
technológií; predpovede počasia; poradenstvo 
v oblasti počítačovej bezpečnosti; technické písanie; 
navrhovanie interiérov; odblokovanie mobilných 
telefónov; monitorovanie počítačových systémov 
na zisťovanie porúch; tvorba a navrhovanie 
zoznamov informácií z webových stránok pre 
tretie osoby (informačnotechnologické služby); 

poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; 
poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie 
údajov; monitorovanie počítačových systémov 
na zistenie neoprávneného vstupu alebo 
zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných 
identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; elektronické 
monitorovanie činnosti kreditných kariet na 
zistenie podvodov prostredníctvom internetu; vývoj 
softvéru na softvérové publikácie; poskytovanie 
počítačovej platformy prostredníctvom internetu 
(PaaS); vývoj počítačových platforiem; navrhovanie 
vizitiek; vedecký a technologický výskum v oblasti 
prírodných katastrof; prieskumné služby v oblasti 
ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu; 
vedecký a technologický výskum v oblasti 
prieskumu patentov; výskum v oblasti pozemných 
stavieb; výskum v oblasti telekomunikačných 
technológií; výskum v oblasti zvárania; lekársky 
výskum; navrhovanie grafickej úpravy reklamných 
materiálov; prenájom záznamových elektromerov; 
autentifikácia používateľov technológiami pre 
transakcie elektronického obchodu; autentifikácia 
používateľov technológiami jednotného prihlasovania 
do viacerých Online softvérových aplikácií 
súčasne; písanie počítačových kódov; poradenstvo 
v oblasti bezpečnosti telekomunikačných sietí; 
navrhovanie kostýmov; navrhovanie pódiových 
dekorácií; navrhovanie prototypov; navrhovanie 
modelov na počítačové simulácie; kartografické 
a termografické merania pomocou dronov; ťažba 
kryptomien; výskum v oblasti vykopávok; navrhovanie 
počítačovej grafiky na videomapovanie; digitálne 
forenzné vyšetrovanie v oblasti počítačovej 
kriminality; technologické poradenské služby v oblasti 
digitalizácie; prenájom zariadení dátových centier; 
poskytovanie geografických informácií; online 
poskytovanie zemepisných máp (bez možnosti 
stiahnutia); poradenstvo v oblasti umelej inteligencie; 
výskum v oblasti umelej inteligencie; overovanie 
používateľov technológiou blockchain; geotechnické 
prieskumy; geologické prieskumné vrty; vývoj 
videohier a počítačových hier; kvantová informatika; 
kultivovanie buniek na vedecký výskum; počítačové 
programovanie na spracovanie dát; služby 
softvérového inžinierstva v oblasti spracovania údajov; 
navrhovanie log; navrhovanie golfových ihrísk.

(540)
 

(550) obrazová
(731) GS1 Czech Republic, Na Pankráci 1618, 140 00 Praha 

4 - Nusle, CZ;
(740) JUDr. Michal Chrůma, Ph.D., advokát, Praha 1 - Staré 

Město, CZ;
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(210) 520-2022
(220) 10.3.2022
(511) 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32, 35, 41 NCL (11)
(511) 16 - Fotografie; kresliarske potreby a potreby pre 

výtvarných umelcov; lepidlá na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť; papier a lepenka; papiernický 
tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); 
plastové fólie a vrecká na balenie; tlačoviny; učebné 
a vyučovacie pomôcky; pečiatky (s adresnými údajmi); 
strojčeky na tlačenie adresy; papier; plagáty; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; 
obrazy; opierky na ruky pre maliarov; vodové 
farby (akvarely); spisové obaly (papiernický tovar); 
strieborný papier; modelovacia hlina; rytiny; ceruzky; 
noviny; periodiká; atlasy; karisbloky; zaraďovače, 
šanóny (na voľné listy); gumené pásky na kancelárske 
použitie; papierové podložky pod pivové poháre; 
lístky; skicáre; útržkové bloky; brožúry; výšivkové 
vzory; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); 
zošity; poznámkové zošity; hárky papiera; kartón, 
lepenka; tuby z kartónu; obaly na doklady; číslice 
(tlačiarenské typy); zoraďovače (kancelárske potreby).
18 - Dáždniky a slnečníky; kufre a cestovné tašky; 
vychádzkové palice; alpinistické palice; krúžky na 
dáždniky; kožené vôdzky; obaly na hudobné nástroje; 
palice na dáždniky; kostry dáždnikov a slnečníkov; 
poľovnícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); 
kožené lepenky; cestovné kufre; kožené šnúrky; 
remienky na korčule; kožené remienky; tašky na 
nosenie detí; tašky na náradie (prázdne); chlebníky; 
obaly na dáždniky; prikrývky pre zvieratá; plecniaky; 
rukoväte vychádzkových palíc; kožené remienky 
na bradu; slnečníky; kožušiny; rúčky na dáždniky; 
náprsné tašky; nákupné tašky na kolieskach; opätovne 
použiteľné nákupné tašky; diplomatické kufríky; 
horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; plážové 
tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia, vrecká 
a puzdrá na balenie; kožené popruhy; aktovky (kožená 
galantéria); kožené cestovné tašky (kožená galantéria); 
kufre; rúčky na kufre; kožené alebo kožou potiahnuté 
škatule; spoločenské kabelky; kožené alebo kožou 
potiahnuté puzdrá; lodné kufre; kufríky na toaletné 
potreby (prázdne); kožené náramenné pásy.
24 - Bytový textil; textílie a ich náhradky; textilné alebo 
plastové záclony a závesy; textílie imitujúce kožušiny; 
čalúnnické textílie; textilné materiály; textílie; konopné 
tkaniny; textilné podšívky do topánok; textílie na 
obuv; bavlnené textílie; posteľné pokrývky; obliečky 
na matrace; papierové posteľné pokrývky; cestovné 
deky; textílie na bielizeň; textilné podšívky; posteľné 
plachty; prikrývky; textilné alebo plastové zástavy; 
textilné alebo plastové vlajočky; páperové prikrývky, 
periny; elastické textílie; utierky na riad; textílie na 
vyšívanie s predkresleným vzorom; textilné vrecká na 
umývanie; pogumované plátno, nie pre papierníctvo; 
ochranné poťahy na nábytok; posteľná bielizeň; 
stolová bielizeň (nie papierová); textilné uteráky; 
matracovina; plastové pokrývky na prikrytie nábytku; 
textilné vreckovky; ochranné siete proti komárom 
(moskytiéry); obliečky na vankúše; závesy na dvere; 
textilné alebo plastové závesy; textilné uteráky na 

tvár; čalúnnické espartové textílie; pleteniny (textílie); 
bavlnené plátno; textilné podložky pod poháre alebo 
taniere (prestieranie); netkané textílie; vložky do 
spacích vakov; textilné odličovacie obrúsky; textilné 
etikety; textilné nástenné dekorácie.
25 - Kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová 
obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; 
sandále; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; 
zvrchníky; uniformy; bundy; saká; papierové odevy; 
závoje; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; 
podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; 
topánky; topánky na športovanie; vysoká športová 
obuv; čelenky (oblečenie); lyžiarska obuv; body 
(spodná bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; 
odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; 
maškarné kostýmy; tričká; šály uviazané pod krkom; 
sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na 
doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; 
masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; lyžiarske 
rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); 
dámske nohavičky; športové tielka; "valenky" (ruské 
plstené čižmy); členkové topánky; ponožky pohlcujúce 
pot; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty 
(cvičebné úbory); kimoná; podbradníky s rukávmi 
okrem papierových; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; 
palčiaky; latexové odevy; tričká na športovanie 
chrániace pred odreninami a vyrážkami (rashguards); 
odevy so zabudovanými svetelnými diódami; šatky (na 
hlavu); priľnavé podprsenky; gamaše (doplnky obuvi); 
tvárové rúška (odevy), nie na lekárske alebo hygienické 
použitie; cyklistické rukavice; vodičské rukavice; odevy 
na športovanie s integrovanými digitálnymi senzormi.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné 
podlahové krytiny; závesné nástenné dekorácie okrem 
textilných; kúpeľňové koberčeky (rohožky); podlahové 
krytiny; gymnastické žinenky; rohožky; papierové 
tapety; dverové rohožky; trstinové rohože; koberčeky 
do automobilov; koberce; protišmykové rohože; 
linoleum; kobercové podložky; vinylové podlahové 
krytiny; rohože z tkaných povrazov na lyžiarske svahy; 
textilné tapety; ohňovzdorné predložky ku kozubom 
a grilom; podložky na jogu; japonské podlahové krytiny 
tatami.
28 - Hry, hračky; ozdoby na vianočné stromčeky; 
telocvičné a športové potreby; duše do hracích 
lôpt; umelé vianočné stromčeky; hojdačky; lopty 
na hranie; balóny (na oslavy, na hranie); dojčenské 
fľaše pre bábiky; stacionárne tréningové bicykle; 
kolky (figúrky); stavebnicové kocky (hračky); hracie 
lopty; zariadenia a prístroje na bowling; boxerské 
rukavice; šarkany; terče; hracie žetóny; stavebnice; 
strunové výplety rakiet; stroje na telesné cvičenia; 
posilňovacie stroje; drobné darčeky alebo žartovné 
predmety rozdávané hosťom na večierkoch; hokejky; 
dáma (hra); kocky (hra); cvičebné náradie na 
posilňovanie hrudníka; šachové hry; hracie dosky na 
dámu; siete (športové potreby); tenisové siete; hracie 
rukavice; poháre na kocky (na hru); spoločenské hry; 
vrhače holubov (hlinených terčov); rybárske náradie; 
domčeky pre bábiky; bábky; detské nafukovacie 
bazény; umelý sneh na vianočné stromčeky; puky; 
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kolieskové korčule; korčule; surfovacie dosky; odevy 
pre bábiky; kolky (hra);materiály na rybárske vlasce; 
stoly na stolný tenis; sánky (športové potreby); 
kolobežky (hračky); bedmintonové košíky; delobuchy 
(pyrotechnické hračky); ozdoby na vianočné stromčeky 
(okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); biliardové 
tága; biliardové stoly; lyže na surfovanie; gymnastické 
zariadenia; bejzbalové rukavice; upínacie pásy pre 
horolezcov; chrániče lakťov (športové potreby); 
chrániče kolien (športové potreby); ochranné 
vypchávky (časti športových úborov); skejtbordy; 
šmykľavky (na hry); spoločenské stolové hry; 
zariadenia lunaparkov; lietajúce taniere (hračky); 
podkovy (hračky); plyšové hračky; bublifuky; vozidlá 
(hračky); paličky mažoretiek; peintbolové zbrane 
(športové potreby); zariadenia na vyhadzovanie 
tenisových loptičiek; opasky pre vzpieračov (športové 
potreby); dosky na tréning vo vode; karty na bingo; 
kolieskové korčule (jednoradové); boxovacie vrecia; 
hracie karty; elektronické terče; snoubordy; žetóny na 
hazardné hry; stieracie žreby na lotériové hry; mäkké 
hračky; trampolíny; plávacie kolesá; plávacie vesty; 
figúrky (hračky); stroje na vrhanie lôpt; jednoručné 
činky; masky (hračky); matriošky; ovládače hračiek; 
golfové vozíky; dosky na paddleboarding; ochranné 
fólie na displeje prenosných elektronických hier; roboti 
(hračky); ihly do púmp na nafukovanie hracích lôpt; 
pumpy prispôsobené hracím loptám; hracie deky 
pre batoľatá; detské trojkolky; hračkárska kozmetika 
(imitácia kozmetiky); nafukovacie predmety do 
plaveckých bazénov; stuhy na modernú gymnastiku; 
konfety; modelovacie pasty (hračky); zberateľské 
karty na hranie; potápačské plutvy; plavecké 
rukavice s plávacími blanami; nafukovacie hračky do 
plaveckých bazénov; kolieskové lyže; lyžiarske palice; 
lyžiarske palice ku kolieskovým lyžiam; popruhy na 
jogu; hračkárske stany; detské záhradné domčeky; 
chrániče do suspenzorov pre športovcov; prívesky 
na golfové vaky; antistresové hračky; bowlingové 
gule; vzpieračské činky; tréningové značkovacie kužele; 
tlieskače na športové podujatia; figúrky z akčných 
hier; zberateľské karty (kartové hry); kartové hry; 
gymnastické obruče so zabudovanými meracími 
senzormi; samolepiace brušné tréningové pásy na 
elektrickú stimuláciu svalov; externé ventilátory 
na chladenie herných konzol; športové oblečenie 
s elektrickou stimuláciou svalov.
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; 
ovocné nápoje a ovocné džúsy; pivo; ďumbierové pivo 
(zázvorové); ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; 
minerálne vody (nápoje); mušty; limonády; chmeľové 
výťažky na výrobu piva; sóda; tablety na prípravu 
šumivých nápojov; prášky na prípravu šumivých 
nápojov; sýtené vody; nealkoholické koktaily; ovocné 
nektáre; izotonické nápoje; kvas (nealkoholický 
nápoj); mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; 
nealkoholické nápoje s aloou pravou; pivové koktaily; 
sójové nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje 
pre športovcov; nealkoholické nápoje; energetické 

nápoje; nealkoholické nápoje zo sušeného ovocia; 
ochutené pivo.
35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, 
obchodná organizácia a obchodná administratíva; 
reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákladov; 
rozširovanie reklamných materiálov; fotokopírovacie 
služby; sprostredkovateľne práce; prenájom 
kancelárskych strojov a zariadení; poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení 
podnikov; písanie na stroji; cielené posielanie 
reklamných materiálov poštou; odborné posudky 
efektívnosti podnikov; prieskum trhu; prenájom 
reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; 
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; televízna reklama; aranžovanie výkladov; 
reklamné agentúry; marketingový prieskum; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor 
zamestnancov; administratívne služby poskytované 
pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja pre tretie osoby; 
vypracovávanie daňových priznaní; zásielkové 
reklamné služby; prenájom fotokopírovacích strojov; 
prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; služby porovnávania cien; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb pre tretie 
osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); 
písanie reklamných textov; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných 
filmov; obchodný manažment pre športovcov; 
marketing; telemarketingové služby; prenájom 
predajných stánkov; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií; 
optimalizácia návštevnosti webových stránok; 
platené reklamné služby typu "klikni sem"; 
obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; riadenie 
obchodnej činnosti v stavebníctve; rozvíjanie 
reklamných nápadov; prenájom bilbordov; plánovanie 
stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí 
(kancelárske práce); písanie textov scenárov 
na reklamné účely; aktualizácia a údržba 
informácií v registroch; výroba telešopingových 
programov; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti 
komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja 
tovarov a služieb sponzorovaním športových 
podujatí; konkurenčné spravodajské služby; online 
maloobchodné služby so sťahovateľnými vyzváňacími 
tónmi; online maloobchodné služby so sťahovateľnou 
nahratou hudbou alebo nahratými filmami; služby 
darčekových zoznamov; cielený marketing; vonkajšia 
reklama; marketing v rámci vydávania softvéru; 
služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové 
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komunikačné služby; prenájom kancelárskeho 
vybavenia v zdieľaných kancelárskych priestoroch; 
poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov 
na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie 
spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné 
alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských 
rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; 
určovanie modelov nákupného alebo spotrebného 
správania sa zákazníkov na obchodné alebo 
marketingové účely; administratívne služby pri 
odporúčaní špecializovaných lekárov; obchodné 
poradenské služby v oblasti digitalizácie; recepčné 
služby pre návštevníkov (kancelárske práce); 
vypracovávanie štúdií o ziskovosti podnikov; 
predplácanie služieb elektronického mýtneho systému 
(ETC) pre tretie osoby; vedenie obchodných podujatí; 
spracovanie údajov (kancelárske práce); prenájom 
registračných pokladníc; vyhľadávanie potenciálnych 
zákazníkov; online objednávkové reštauračné služby 
rozvozu jedla alebo jedlo so sebou; vytváranie identity 
značky pre tretie osoby (reklamné služby); reklama 
na výrobky prostredníctvom influencerov; marketing 
prostredníctvom influencerov.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie; 
zábava; akadémie (vzdelávanie); organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; telesná 
výchova; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vyučovanie; varietné predstavenia; tvorba divadelných 
alebo iných predstavení; televízna zábava; 
poskytovanie športovísk; organizovanie a vedenie 
kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove 
a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická 
činnosť); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); 
organizovanie živých vystúpení; organizovanie 
športových súťaží; plánovanie a organizovanie 
večierkov; požičiavanie športového výstroja (okrem 
dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; 
organizovanie a vedenie seminárov; tábory na 
športové sústredenia; organizovanie a vedenie 
sympózií; meranie času na športových podujatiach; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
organizovanie súťaží krásy; organizovanie plesov; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
prenájom tenisových kurtov; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; nočné kluby (zábava); 
online poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); fotografické reportáže; 
fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania 
(v oblasti výchovy a vzdelávania); služby agentúr 
ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; 
organizovanie a vedenie koncertov; zalamovanie 
textov (nie na reklamné účely); organizovanie 
módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie 
(školenie); prenájom športových plôch; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); individuálne 
vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór 
s osobnou účasťou; organizovanie zábavných podujatí, 
na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných 
kostýmoch (cosplay); kultúrne, vzdelávacie alebo 
zábavné služby poskytované galériami umenia; 
služby zvukových technikov na podujatiach; tvorba 

videozáznamov na podujatiach; služby osvetľovacích 
technikov na podujatiach; režírovanie filmov (okrem 
reklamných); prenájom trenažérov; posudzovanie 
fyzickej zdatnosti na tréningové účely; organizácia 
súťaží v elektronických športoch; réžia predstavení; 
služby v oblasti elektronických športov; výskum 
v oblasti vzdelávania; prenájom čítačiek elektronických 
kníh; organizovanie a vedenie športových podujatí; 
vedenie zábavných podujatí; organizovanie únikových 
hier.

(540)
 

(550) obrazová
(591) svetlomodrá (C10M8Y0K6), svetlomodrá 

(C50M42Y0K28), tmavomodrá (C100M83Y0K56), 
svetločervená (C0M94Y94K6), tmavočervená 
(C0M91Y94K30), tmavožltá (C0M27Y100K0), 
svetložltá (C0M9Y94K0), svetložltá (C0M5Y56K0), 
svetložltá (C0M5Y47K0), biela

(731) HKM a.s., Pod Dráhami 2292/21, Zvolen, SK;
(740) Ondrejka & Partners, s.r.o. advokátska kancelária, 

Zvolen 1, SK;

 

(210) 522-2022
(220) 9.3.2022
(511) 16, 42, 35 NCL (11)
(511) 16 - Oceľové písmená; oceľové pierka; dávkovače 

lepiacej pásky (kancelárske potreby); pečiatky 
(s adresnými údajmi); strojčeky na tlačenie adresy; 
papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; frankovacie stroje na kancelárske 
použitie; kancelárske kramličky; spony na perá; 
zošívačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; 
tlače (rytiny); pásky (prstence) na cigary; orezávacie 
strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); 
knižné zarážky; opierky na ruky pre maliarov; 
vodové farby (akvarely); architektonické modely; 
spisové obaly (papiernický tovar); bridlicové tabuľky; 
bridlice (na kreslenie); strieborný papier; modelovacia 
hlina; aritmetické tabuľky; rytiny; umelecké litografie; 
obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; 
ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; zaraďovače, šanóny 
(na voľné listy); karisbloky; gumené pásky na 
kancelárske použitie; papierové podložky pod pivové 
poháre; lístky; biologické vzorky na mikroskopické 
pozorovanie (učebné pomôcky); tlačiarenské štočky; 
skicáre; útržkové bloky; cievky s páskami do 
písacích strojov; držiaky na písacie potreby; brožúry; 
výšivkové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky 
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(kancelárske potreby); maliarske štetce; pijavý papier; 
pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky; 
pečatné vosky; kancelárske pečatné stroje; materiály 
na pečatenie; zošity; zásuvky na rozdeľovanie 
a počítanie mincí; vzory na kopírovanie; priesvitný 
papier (pauzovací); pauzovacie plátno; návleky na 
prsty na kancelárske použitie; typy, tlačové písmo; 
kopírovací uhľový papier; papier do záznamových 
zariadení; poznámkové zošity; rysovacie uholníky, 
príložníky; mapy; vyučovacie pomôcky okrem 
prístrojov a zariadení; kartotékové lístky; hárky 
papiera; kartón, lepenka; lepenkové škatule na 
klobúky; dierovacie karty do žakárových strojov; tuby 
z kartónu; katalógy; kovové príchytky na kartotečné 
lístky; spevníky; sádzacie rámy (polygrafia); obaly 
na doklady; maliarske stojany; číslice (tlačiarenské 
typy); tuš; chromolitografy (polygrafia); modelovacie 
vosky okrem dentálnych; zoraďovače (kancelárske 
potreby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; 
knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy (písmená 
a číslice); tlačiarenské ručné sádzadlá; zásuvky na 
spisy; papierové kornúty; korekčné laky (kancelárske 
potreby); korekčné tuše (heliografia); tuhy do ceruziek 
(náplne); histologické rezy (učebné pomôcky); šablóny 
na rysovanie kriviek; obaly (papiernický tovar); krieda 
na písanie; litografická krieda; krajčírska krieda; držiaky 
na kriedu; násady na ceruzky; mechanické ceruzky; 
papierové nádobky na mliečne výrobky; kancelárske 
štipce; valce do písacích strojov; obtlačky; grafické 
vzory (tlačoviny); mramorovacie hrebene (pomôcky 
pre výtvarníkov); rysovacie dosky; rysovacie potreby; 
rysovacie nástroje; diagramy; obálky (papiernický 
tovar); kopírovacie zariadenia; leptané štočky; baliaci 
papier; hroty pier; písacie stroje (elektrické aj 
neelektrické); puzdrá na perá, perečníky; hroty 
písacích pier zo zlata; pomôcky na vymazávanie; 
písacie potreby; emblémy (papierové pečate); šablóny 
na vymazávanie; gumy na gumovanie; papier do 
elektrokardiografov; dierovačky (kancelárske potreby); 
atramenty; farbiace pásky; kalamáre; kancelárske 
obálkovacie stroje; fotografie (tlačoviny); pijaky; 
pečiatky; knihárske textílie; rysovacie súpravy; 
účtovné knihy; zoznamy; figuríny z papierovej 
drviny; sošky z papierovej drviny; filtračný papier; 
papierové filtračné materiály; tlačivá (formuláre); 
kancelárske potreby okrem nábytku; uhoľ na umelecké 
kreslenie; šablóny (kancelárske potreby); tlačiarenské 
sadzobnice; galvanotypy (polygrafia); geografické 
mapy; zemské glóbusy; misky na vodové farby pre 
umelcov; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; 
škrabky na kancelárske použitie; rytecké dosky; 
hektografy; časové rozvrhy (tlačoviny); navlhčovadlá 
(kancelárske potreby); pohľadnice; tlačoviny; ručné 
etiketovacie prístroje; podklady na tlačenie, nie 
textilné; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); 
tlačené publikácie; príručky; listový papier; ťažidlo 
na papiere; kopírovacie ihly na rysovanie alebo 
kreslenie; rysovacie perá; papierové stolovacie 
prestieranie; litografie; litografické dosky; brožované 
knihy; svietivý papier; papierová drvina; paragóny; 
značkovacia krieda; modelovacie plastové hmoty; 

modelovacie hmoty; modelovacie pasty; papierové 
vreckovky; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; 
papierové obrusy; školské tabule; kancelárske sponky; 
paginovačky; olejotlače; knihárske záložky do kníh; 
papierové pečate; palety pre maliarov; pantografy 
(rysovacie potreby); papiernický tovar; pergamenový 
papier; pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šablóny; 
maliarske valčeky pre domácnosť; maliarske plátna; 
škatule s farbami (školské pomôcky); baliace 
plastové fólie; zariadenia na paspartovanie fotografií; 
stojany na fotografie; zinkografické štočky; nákresy; 
ryhovače papiera (kancelárske potreby); plniace pera; 
šablóny na kreslenie a maľovanie; rozmnožovacie 
blany; portréty; papierové ozdobné kvetináče; 
rozmnožovacie stroje a prístroje; papierové pásky 
a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; 
prospekty; papier na rádiogramy; rysovacie pravítka; 
tlačové reglety; knihárske potreby; knihárske plátno; 
knihárske nite; farbiace plátna do kopírovacích strojov; 
perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); 
papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska 
galantéria; pásky do písacích strojov; papierové alebo 
plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; podušky 
na pečiatky; školské potreby (papiernický tovar); 
záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; mastenec 
(krajčírska krieda); guľôčky do guľôčkových pier; 
papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); 
podložky na písanie; klávesy písacích strojov; stojany 
na pečiatky; puzdrá na pečiatky; poštové známky; 
držiaky na pečiatky; priesvitky (papiernický tovar); 
etiketovacie kliešte; glutín (kancelárske lepidlo alebo 
lepidlo pre domácnosť); lepidlá na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; adresné 
štítky do adresovacích strojov; ročenky; kalendáre; 
škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske 
použitie; štetce; samolepky pre domácnosť a na 
kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); 
papierové podbradníky; drevitá lepenka (papiernický 
tovar); drevitý papier; papierové alebo lepenkové 
krabice; stojany na perá a ceruzky; papierové alebo 
lepenkové prepravné obaly na fľaše; papierové 
podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); 
plastové bublinové fólie na balenie; papierové 
zástavy; skartovačky (kancelárske potreby); fólie 
z regenerovanej celulózy na balenie; skrinky na spisy 
(kancelárske potreby); lepiace pasty na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; nože na papier 
(otvárače listov); papierové alebo plastové vrecka 
na odpadky; strúhadlá na ceruzky (elektrické 
aj neelektrické); odličovacie papierové obrúsky; 
papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); 
uholníky na rysovanie; príložníky na rysovanie; 
násadky na perá; písacie súpravy (papiernický tovar); 
stojany s kalamárom a písacími potrebami; obaly na 
súpravy písacích potrieb; grafické znaky; papierové 
alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo 
lepenkové pútače; papierové utierky; papierové 
utierky na tvár; papierové alebo lepenkové etikety; 
rydlá (rycie ihly); viskózové fólie na balenie; lepiace 
gumy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; 
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pogumované plátno pre papiernictvo; vyzina (želatína) 
na kancelárske použitie a pre domácnosť; vrecká do 
mikrovlnných rúr; papierové filtre na kávu; paletizačné 
plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); papierové alebo 
kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický 
tovar); knihárske stroje a prístroje (kancelárske 
potreby); komiksy; kopírovací papier (papiernický 
tovar); puzdrá na šekové knižky; atramentové tyčinky; 
kamenné kalamáre (nádobky na atrament); hudobné 
blahoželania (pohľadnice); obežníky; škrobové 
obalové materiály; parafínový papier; puzdrá na pasy; 
kaligrafické štetce; písacie nástroje; papier do skríň 
(parfumovaný alebo neparfumovaný); prístroje na 
tlačenie na kreditné karty, nie elektrické; laminovačky 
na dokumenty (kancelárske potreby); papiere na 
maľovanie a kaligrafiu; zotierače tabúľ; tabule na 
zapichovanie oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; 
ozdobné papierové mašle iné ako do vlasov alebo 
stužkárska galantéria; formy na modelovacie hliny 
(pomôcky pre výtvarníkov); sponky na bankovky; 
zberateľské karty (nie na hranie); papierové alebo 
plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie 
potravín; papierové alebo plastové hárky alebo fólie 
regulujúce vlhkosť na balenie potravín; korekčné pásky 
(kancelárske pomôcky); maliarske palety; značkovacie 
perá (papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty 
(papiernický tovar); držiaky stránok otvorenej 
knihy; polymérová modelovacia hmota; pečiatky na 
znehodnocovanie známok; papierové alebo lepenkové 
baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové 
alebo lepenkové vypchávkové materiály; bankovky; 
značkovací kriedový sprej; tlačené poukážky; ryžový 
papier; plastové vrecká na exkrementy zvierat 
chovaných v domácnosti; japonský ozdobný papier 
(washi); papierové obrusy (behúne); tlačené partitúry; 
papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; 
fólie na celuloidovú animáciu; papierové vrecká na 
sterilizáciu lekárskych nástrojov; identifikačné visačky 
(kancelárske potreby); navíjačky na identifikačné 
visačky (kancelárske potreby); štipce na identifikačné 
visačky (kancelárske potreby); papierové podložky 
na lekárske vyšetrovacie stoly; papierové podložky 
na podnosy so zubárskymi nástrojmi; papierové 
podbradníky s rukávmi; formátové rezačky na papier 
(kancelárske potreby); šablóny na zdobenie jedál 
alebo nápojov; menovky (kancelárske potreby); pásky 
na čiarové kódy; trblietky na papiernické výrobky; 
papierové kontrolné štítky na batožinu; čistiace 
papierové obrúsky; obaly na knihy; omalovánky; 
obrazy na maľovanie podľa čísel; papier na origami; 
papierové alebo plastové nákupné tašky; pergameny 
do mezúz; mezuzy (schránky na zvitky); papier na 
pečenie; magnetické tabule (kancelárske potreby); 
flipchartové tabule; bankovky (suveníry); papier so 
semienkami rastlín (papiernický tovar); podlahové 
samolepky.
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti ropných 
polí; architektonické služby; bakteriologický výskum; 
chemické služby; chemický výskum; architektonické 
poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; 
technologický výskum; kontrola ropných vrtov; výskum 

v oblasti kozmetiky; výzdoba interiérov; priemyselné 
dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové 
dizajnérstvo; skúšky materiálov; štúdie technických 
projektov; geologický výskum; prieskum ropných 
polí; inžinierska činnosť; meteorologické informácie; 
geodézia (zememeračstvo); požičiavanie počítačov; 
počítačové programovanie; ropný prieskum; fyzikálny 
výskum; strojársky výskum; skúšanie textílií; 
geologický prieskum; geologický výskum; overovanie 
pravosti umeleckých diel; kalibrácia; tvorba 
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja 
počítačového hardvéru; módne návrhárstvo; 
grafické dizajnérstvo; kontroly kvality; požičiavanie 
počítačového softvéru; výskum a vývoj nových 
výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu 
výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); podmorský 
výskum; obnovovanie počítačových databáz; údržba 
počítačového softvéru; analýzy počítačových 
systémov; biologický výskum; urbanistické plánovanie; 
expertízy (inžinierske práce); návrh počítačových 
systémov; technická kontrola automobilov; 
zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod 
údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie 
webových stránok pre tretie osoby; hosťovanie na 
webových stránkach; inštalácie počítačového softvéru; 
vytváranie oblakov na vyvolanie zrážok; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo údajov 
(nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových 
programov; prenájom webových serverov; ochrana 
počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo 
v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany 
životného prostredia; poskytovanie internetových 
vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); 
grafologické analýzy; poskytovanie vedeckých 
informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových 
emisií; určovanie kvality nezoťatého dreva; určovanie 
kvality vlny; diaľkové monitorovanie počítačových 
systémov; rozbory vody; vedecké laboratórne služby; 
energetické audity; poradenstvo pri tvorbe webových 
stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom 
internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných 
technológií; vedecký výskum; prenájom počítačových 
serverov (serverhosting); klinické skúšky; zálohovanie 
údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie informácií o počítačových 
technológiách a programovaní prostredníctvom 
webových stránok; kartografické služby; poskytovanie 
virtuálnych počítačových systémov prostredníctvom 
cloud computingu; externé poskytovanie služieb 
v oblasti informačných technológií; technologické 
poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových 
technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných 
technológií; predpovede počasia; poradenstvo 
v oblasti počítačovej bezpečnosti; technické písanie; 
navrhovanie interiérov; odblokovanie mobilných 
telefónov; monitorovanie počítačových systémov 
na zisťovanie porúch; tvorba a navrhovanie 
zoznamov informácií z webových stránok pre 
tretie osoby (informačnotechnologické služby); 
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poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; 
poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie 
údajov; monitorovanie počítačových systémov 
na zistenie neoprávneného vstupu alebo 
zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných 
identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; elektronické 
monitorovanie činnosti kreditných kariet na 
zistenie podvodov prostredníctvom internetu; vývoj 
softvéru na softvérové publikácie; poskytovanie 
počítačovej platformy prostredníctvom internetu 
(PaaS); vývoj počítačových platforiem; navrhovanie 
vizitiek; vedecký a technologický výskum v oblasti 
prírodných katastrof; prieskumné služby v oblasti 
ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu; 
vedecký a technologický výskum v oblasti 
prieskumu patentov; výskum v oblasti pozemných 
stavieb; výskum v oblasti telekomunikačných 
technológií; výskum v oblasti zvárania; lekársky 
výskum; navrhovanie grafickej úpravy reklamných 
materiálov; prenájom záznamových elektromerov; 
autentifikácia používateľov technológiami pre 
transakcie elektronického obchodu; autentifikácia 
používateľov technológiami jednotného prihlasovania 
do viacerých Online softvérových aplikácií 
súčasne; písanie počítačových kódov; poradenstvo 
v oblasti bezpečnosti telekomunikačných sietí; 
navrhovanie kostýmov; navrhovanie pódiových 
dekorácií; navrhovanie prototypov; navrhovanie 
modelov na počítačové simulácie; kartografické 
a termografické merania pomocou dronov; ťažba 
kryptomien; výskum v oblasti vykopávok; navrhovanie 
počítačovej grafiky na videomapovanie; digitálne 
forenzné vyšetrovanie v oblasti počítačovej 
kriminality; technologické poradenské služby v oblasti 
digitalizácie; prenájom zariadení dátových centier; 
poskytovanie geografických informácií; online 
poskytovanie zemepisných máp (bez možnosti 
stiahnutia); poradenstvo v oblasti umelej inteligencie; 
výskum v oblasti umelej inteligencie; overovanie 
používateľov technológiou blockchain; geotechnické 
prieskumy; geologické prieskumné vrty; vývoj 
videohier a počítačových hier; kvantová informatika; 
kultivovanie buniek na vedecký výskum; počítačové 
programovanie na spracovanie dát; služby 
softvérového inžinierstva v oblasti spracovania údajov; 
navrhovanie log; navrhovanie golfových ihrísk.
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 výskum; 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 informácií; optimalizácia 
internetových vyhľadávačov na podporu predaja; 
optimalizácia návštevnosti webových stránok; platené 
reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné 
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sprostredkovateľské služby; obchodný manažment 
pre poskytovateľov služieb na 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; konkurenčné 
spravodajské služby; obchodné spravodajské služby; 
finančné a účtovné audity; online maloobchodné 
služby s digitálnou sťahovateľnou hudbou; 
online maloobchodné služby so sťahovateľnými 
vyzváňacími tónmi; online maloobchodné služby so 
sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými 
filmami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so 
zdravotníckymi potrebami; služby darčekových 
zoznamov; cielený marketing; dočasné riadenie 
podnikov; vonkajšia reklama; maloobchodné služby 
s umeleckými dielami poskytované galériami; 
administratívna asistencia pri odpovediach na verejné 
súťaže; marketing v rámci vydávania softvéru; služby 
v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné 
služby; prenájom kancelárskeho vybavenia 
v zdieľaných kancelárskych priestoroch; komerčné 
lobistické služby; poskytovanie spotrebiteľských 
posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; 
poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na 
obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie 
spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné 
alebo reklamné účely; služby telefónnych ústrední; 
maloobchodné služby s pekárskymi výrobkami; 
určovanie modelov nákupného alebo spotrebného 
správania sa zákazníkov na obchodné alebo 
marketingové účely; administratívne služby pri 
odporúčaní špecializovaných lekárov; obchodné 
poradenské služby v oblasti digitalizácie; obchodné 
sprostredkovateľské služby nadväzovania kontaktov 

medzi rôznymi odborníkmi a zákazníkmi; recepčné 
služby pre návštevníkov (kancelárske práce); 
vypracovávanie štúdií o ziskovosti podnikov; 
poskytovanie informácií z telefónnych zoznamov; 
predplácanie služieb elektronického mýtneho systému 
(ETC) pre tretie osoby; vedenie obchodných 
podujatí; spracovanie údajov (kancelárske práce); 
prenájom registračných pokladníc; vyhľadávanie 
potenciálnych zákazníkov; počítačom riadená správa 
lekárskych záznamov a dokumentov; online 
objednávkové reštauračné služby rozvozu jedla 
alebo jedlo so sebou; vytváranie identity značky 
pre tretie osoby (reklamné služby); reklama na 
výrobky prostredníctvom influencerov; marketing 
prostredníctvom influencerov.

(540)
 

(550) obrazová
(731) GS1 Czech Republic, Na Pankráci 1618, 140 00 Praha 

4 - Nusle, CZ;
(740) JUDr. Michal Chrůma, Ph.D., advokát, Praha 1 - Staré 

Město, CZ;

 

(210) 524-2022
(220) 9.3.2022
(511) 16, 35, 42 NCL (11)
(511) 16 - Oceľové písmená; oceľové pierka; dávkovače 

lepiacej pásky (kancelárske potreby); pečiatky 
(s adresnými údajmi); strojčeky na tlačenie adresy; 
papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; frankovacie stroje na kancelárske 
použitie; kancelárske kramličky; spony na perá; 
zošívačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; 
tlače (rytiny); pásky (prstence) na cigary; orezávacie 
strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); 
knižné zarážky; opierky na ruky pre maliarov; 
vodové farby (akvarely); architektonické modely; 
spisové obaly (papiernický tovar); bridlicové tabuľky; 
bridlice (na kreslenie); strieborný papier; modelovacia 
hlina; aritmetické tabuľky; rytiny; umelecké litografie; 
obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; 
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ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; zaraďovače, šanóny 
(na voľné listy); karisbloky; gumené pásky na 
kancelárske použitie; papierové podložky pod pivové 
poháre; lístky; biologické vzorky na mikroskopické 
pozorovanie (učebné pomôcky); tlačiarenské štočky; 
skicáre; útržkové bloky; cievky s páskami do 
písacích strojov; držiaky na písacie potreby; brožúry; 
výšivkové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky 
(kancelárske potreby); maliarske štetce; pijavý papier; 
pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky; 
pečatné vosky; kancelárske pečatné stroje; materiály 
na pečatenie; zošity; zásuvky na rozdeľovanie 
a počítanie mincí; vzory na kopírovanie; priesvitný 
papier (pauzovací); pauzovacie plátno; návleky na 
prsty na kancelárske použitie; typy, tlačové písmo; 
kopírovací uhľový papier; papier do záznamových 
zariadení; poznámkové zošity; rysovacie uholníky, 
príložníky; mapy; vyučovacie pomôcky okrem 
prístrojov a zariadení; kartotékové lístky; hárky 
papiera; kartón, lepenka; lepenkové škatule na 
klobúky; dierovacie karty do žakárových strojov; tuby 
z kartónu; katalógy; kovové príchytky na kartotečné 
lístky; spevníky; sádzacie rámy (polygrafia); obaly 
na doklady; maliarske stojany; číslice (tlačiarenské 
typy); tuš; chromolitografy (polygrafia); modelovacie 
vosky okrem dentálnych; zoraďovače (kancelárske 
potreby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; 
knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy (písmená 
a číslice); tlačiarenské ručné sádzadlá; zásuvky na 
spisy; papierové kornúty; korekčné laky (kancelárske 
potreby); korekčné tuše (heliografia); tuhy do ceruziek 
(náplne); histologické rezy (učebné pomôcky); šablóny 
na rysovanie kriviek; obaly (papiernický tovar); krieda 
na písanie; litografická krieda; krajčírska krieda; držiaky 
na kriedu; násady na ceruzky; mechanické ceruzky; 
papierové nádobky na mliečne výrobky; kancelárske 
štipce; valce do písacích strojov; obtlačky; grafické 
vzory (tlačoviny); mramorovacie hrebene (pomôcky 
pre výtvarníkov); rysovacie dosky; rysovacie potreby; 
rysovacie nástroje; diagramy; obálky (papiernický 
tovar); kopírovacie zariadenia; leptané štočky; baliaci 
papier; hroty pier; písacie stroje (elektrické aj 
neelektrické); puzdrá na perá, perečníky; hroty 
písacích pier zo zlata; pomôcky na vymazávanie; 
písacie potreby; emblémy (papierové pečate); šablóny 
na vymazávanie; gumy na gumovanie; papier do 
elektrokardiografov; dierovačky (kancelárske potreby); 
atramenty; farbiace pásky; kalamáre; kancelárske 
obálkovacie stroje; fotografie (tlačoviny); pijaky; 
pečiatky; knihárske textílie; rysovacie súpravy; 
účtovné knihy; zoznamy; figuríny z papierovej 
drviny; sošky z papierovej drviny; filtračný papier; 
papierové filtračné materiály; tlačivá (formuláre); 
kancelárske potreby okrem nábytku; uhoľ na umelecké 
kreslenie; šablóny (kancelárske potreby); tlačiarenské 
sadzobnice; galvanotypy (polygrafia); geografické 
mapy; zemské glóbusy; misky na vodové farby pre 
umelcov; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; 
škrabky na kancelárske použitie; rytecké dosky; 
hektografy; časové rozvrhy (tlačoviny); navlhčovadlá 
(kancelárske potreby); pohľadnice; tlačoviny; ručné 

etiketovacie prístroje; podklady na tlačenie, nie 
textilné; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); 
tlačené publikácie; príručky; listový papier; ťažidlo 
na papiere; kopírovacie ihly na rysovanie alebo 
kreslenie; rysovacie perá; papierové stolovacie 
prestieranie; litografie; litografické dosky; brožované 
knihy; svietivý papier; papierová drvina; paragóny; 
značkovacia krieda; modelovacie plastové hmoty; 
modelovacie hmoty; modelovacie pasty; papierové 
vreckovky; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; 
papierové obrusy; školské tabule; kancelárske sponky; 
paginovačky; olejotlače; knihárske záložky do kníh; 
papierové pečate; palety pre maliarov; pantografy 
(rysovacie potreby); papiernický tovar; pergamenový 
papier; pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šablóny; 
maliarske valčeky pre domácnosť; maliarske plátna; 
škatule s farbami (školské pomôcky); baliace 
plastové fólie; zariadenia na paspartovanie fotografií; 
stojany na fotografie; zinkografické štočky; nákresy; 
ryhovače papiera (kancelárske potreby); plniace pera; 
šablóny na kreslenie a maľovanie; rozmnožovacie 
blany; portréty; papierové ozdobné kvetináče; 
rozmnožovacie stroje a prístroje; papierové pásky 
a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; 
prospekty; papier na rádiogramy; rysovacie pravítka; 
tlačové reglety; knihárske potreby; knihárske plátno; 
knihárske nite; farbiace plátna do kopírovacích strojov; 
perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); 
papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska 
galantéria; pásky do písacích strojov; papierové alebo 
plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; podušky 
na pečiatky; školské potreby (papiernický tovar); 
záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; mastenec 
(krajčírska krieda); guľôčky do guľôčkových pier; 
papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); 
podložky na písanie; klávesy písacích strojov; stojany 
na pečiatky; puzdrá na pečiatky; poštové známky; 
držiaky na pečiatky; priesvitky (papiernický tovar); 
etiketovacie kliešte; glutín (kancelárske lepidlo alebo 
lepidlo pre domácnosť); lepidlá na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na 
kancelárske použitie alebo pre domácnosť; adresné 
štítky do adresovacích strojov; ročenky; kalendáre; 
škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske 
použitie; štetce; samolepky pre domácnosť a na 
kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); 
papierové podbradníky; drevitá lepenka (papiernický 
tovar); drevitý papier; papierové alebo lepenkové 
krabice; stojany na perá a ceruzky; papierové alebo 
lepenkové prepravné obaly na fľaše; papierové 
podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); 
plastové bublinové fólie na balenie; papierové 
zástavy; skartovačky (kancelárske potreby); fólie 
z regenerovanej celulózy na balenie; skrinky na spisy 
(kancelárske potreby); lepiace pasty na kancelárske 
použitie alebo pre domácnosť; nože na papier 
(otvárače listov); papierové alebo plastové vrecka 
na odpadky; strúhadlá na ceruzky (elektrické 
aj neelektrické); odličovacie papierové obrúsky; 
papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); 
uholníky na rysovanie; príložníky na rysovanie; 
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násadky na perá; písacie súpravy (papiernický tovar); 
stojany s kalamárom a písacími potrebami; obaly na 
súpravy písacích potrieb; grafické znaky; papierové 
alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo 
lepenkové pútače; papierové utierky; papierové 
utierky na tvár; papierové alebo lepenkové etikety; 
rydlá (rycie ihly); viskózové fólie na balenie; lepiace 
gumy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; 
pogumované plátno pre papiernictvo; vyzina (želatína) 
na kancelárske použitie a pre domácnosť; vrecká do 
mikrovlnných rúr; papierové filtre na kávu; paletizačné 
plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); papierové alebo 
kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický 
tovar); knihárske stroje a prístroje (kancelárske 
potreby); komiksy; kopírovací papier (papiernický 
tovar); puzdrá na šekové knižky; atramentové tyčinky; 
kamenné kalamáre (nádobky na atrament); hudobné 
blahoželania (pohľadnice); obežníky; škrobové 
obalové materiály; parafínový papier; puzdrá na pasy; 
kaligrafické štetce; písacie nástroje; papier do skríň 
(parfumovaný alebo neparfumovaný); prístroje na 
tlačenie na kreditné karty, nie elektrické; laminovačky 
na dokumenty (kancelárske potreby); papiere na 
maľovanie a kaligrafiu; zotierače tabúľ; tabule na 
zapichovanie oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; 
ozdobné papierové mašle iné ako do vlasov alebo 
stužkárska galantéria; formy na modelovacie hliny 
(pomôcky pre výtvarníkov); sponky na bankovky; 
zberateľské karty (nie na hranie); papierové alebo 
plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie 
potravín; papierové alebo plastové hárky alebo fólie 
regulujúce vlhkosť na balenie potravín; korekčné pásky 
(kancelárske pomôcky); maliarske palety; značkovacie 
perá (papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty 
(papiernický tovar); držiaky stránok otvorenej 
knihy; polymérová modelovacia hmota; pečiatky na 
znehodnocovanie známok; papierové alebo lepenkové 
baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové 
alebo lepenkové vypchávkové materiály; bankovky; 
značkovací kriedový sprej; tlačené poukážky; ryžový 
papier; plastové vrecká na exkrementy zvierat 
chovaných v domácnosti; japonský ozdobný papier 
(washi); papierové obrusy (behúne); tlačené partitúry; 
papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; 
fólie na celuloidovú animáciu; papierové vrecká na 
sterilizáciu lekárskych nástrojov; identifikačné visačky 
(kancelárske potreby); navíjačky na identifikačné 
visačky (kancelárske potreby); štipce na identifikačné 
visačky (kancelárske potreby); papierové podložky 
na lekárske vyšetrovacie stoly; papierové podložky 
na podnosy so zubárskymi nástrojmi; papierové 
podbradníky s rukávmi; formátové rezačky na papier 
(kancelárske potreby); šablóny na zdobenie jedál 
alebo nápojov; menovky (kancelárske potreby); pásky 
na čiarové kódy; trblietky na papiernické výrobky; 
papierové kontrolné štítky na batožinu; čistiace 
papierové obrúsky; obaly na knihy; omalovánky; 
obrazy na maľovanie podľa čísel; papier na origami; 
papierové alebo plastové nákupné tašky; pergameny 
do mezúz; mezuzy (schránky na zvitky); papier na 
pečenie; magnetické tabule (kancelárske potreby); 

flipchartové tabule; bankovky (suveníry); papier so 
semienkami rastlín (papiernický tovar); podlahové 
samolepky.
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 výskum; 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 
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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 informácií; 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 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; konkurenčné 
spravodajské služby; obchodné spravodajské služby; 
finančné a účtovné audity; online maloobchodné 
služby s digitálnou sťahovateľnou hudbou; 
online maloobchodné služby so sťahovateľnými 
vyzváňacími tónmi; online maloobchodné služby so 
sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými 
filmami; veľkoobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so 
zdravotníckymi potrebami; služby darčekových 
zoznamov; cielený marketing; dočasné riadenie 
podnikov; vonkajšia reklama; maloobchodné služby 
s umeleckými dielami poskytované galériami; 
administratívna asistencia pri odpovediach na verejné 

súťaže; marketing v rámci vydávania softvéru; služby 
v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné 
služby; prenájom kancelárskeho vybavenia 
v zdieľaných kancelárskych priestoroch; komerčné 
lobistické služby; poskytovanie spotrebiteľských 
posudkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; 
poskytovanie spotrebiteľských rebríčkov tovarov na 
obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie 
spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné 
alebo reklamné účely; služby telefónnych ústrední; 
maloobchodné služby s pekárskymi výrobkami; 
určovanie modelov nákupného alebo spotrebného 
správania sa zákazníkov na obchodné alebo 
marketingové účely; administratívne služby pri 
odporúčaní špecializovaných lekárov; obchodné 
poradenské služby v oblasti digitalizácie; obchodné 
sprostredkovateľské služby nadväzovania kontaktov 
medzi rôznymi odborníkmi a zákazníkmi; recepčné 
služby pre návštevníkov (kancelárske práce); 
vypracovávanie štúdií o ziskovosti podnikov; 
poskytovanie informácií z telefónnych zoznamov; 
predplácanie služieb elektronického mýtneho systému 
(ETC) pre tretie osoby; vedenie obchodných 
podujatí; spracovanie údajov (kancelárske práce); 
prenájom registračných pokladníc; vyhľadávanie 
potenciálnych zákazníkov; počítačom riadená správa 
lekárskych záznamov a dokumentov; online 
objednávkové reštauračné služby rozvozu jedla 
alebo jedlo so sebou; vytváranie identity značky 
pre tretie osoby (reklamné služby); reklama na 
výrobky prostredníctvom influencerov; marketing 
prostredníctvom influencerov.
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti ropných 
polí; architektonické služby; bakteriologický výskum; 
chemické služby; chemický výskum; architektonické 
poradenstvo; vypracovanie stavebných výkresov; 
technologický výskum; kontrola ropných vrtov; výskum 
v oblasti kozmetiky; výzdoba interiérov; priemyselné 
dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové 
dizajnérstvo; skúšky materiálov; štúdie technických 
projektov; geologický výskum; prieskum ropných 
polí; inžinierska činnosť; meteorologické informácie; 
geodézia (zememeračstvo); požičiavanie počítačov; 
počítačové programovanie; ropný prieskum; fyzikálny 
výskum; strojársky výskum; skúšanie textílií; 
geologický prieskum; geologický výskum; overovanie 
pravosti umeleckých diel; kalibrácia; tvorba 
počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového 
softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja 
počítačového hardvéru; módne návrhárstvo; 
grafické dizajnérstvo; kontroly kvality; požičiavanie 
počítačového softvéru; výskum a vývoj nových 
výrobkov (pre zákazníkov); navrhovanie vzhľadu 
výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); podmorský 
výskum; obnovovanie počítačových databáz; údržba 
počítačového softvéru; analýzy počítačových 
systémov; biologický výskum; urbanistické plánovanie; 
expertízy (inžinierske práce); návrh počítačových 
systémov; technická kontrola automobilov; 
zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod 
údajov alebo dokumentov z fyzických médií 
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na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie 
webových stránok pre tretie osoby; hosťovanie na 
webových stránkach; inštalácie počítačového softvéru; 
vytváranie oblakov na vyvolanie zrážok; prevod 
(konverzia) počítačových programov alebo údajov 
(nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových 
programov; prenájom webových serverov; ochrana 
počítačov proti počítačovým vírusom; poradenstvo 
v oblasti úspory energie; výskum v oblasti ochrany 
životného prostredia; poskytovanie internetových 
vyhľadávačov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); 
grafologické analýzy; poskytovanie vedeckých 
informácií a poradenstva o kompenzácii uhlíkových 
emisií; určovanie kvality nezoťatého dreva; určovanie 
kvality vlny; diaľkové monitorovanie počítačových 
systémov; rozbory vody; vedecké laboratórne služby; 
energetické audity; poradenstvo pri tvorbe webových 
stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom 
internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných 
technológií; vedecký výskum; prenájom počítačových 
serverov (serverhosting); klinické skúšky; zálohovanie 
údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických 
údajov; poskytovanie informácií o počítačových 
technológiách a programovaní prostredníctvom 
webových stránok; kartografické služby; poskytovanie 
virtuálnych počítačových systémov prostredníctvom 
cloud computingu; externé poskytovanie služieb 
v oblasti informačných technológií; technologické 
poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových 
technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných 
technológií; predpovede počasia; poradenstvo 
v oblasti počítačovej bezpečnosti; technické písanie; 
navrhovanie interiérov; odblokovanie mobilných 
telefónov; monitorovanie počítačových systémov 
na zisťovanie porúch; tvorba a navrhovanie 
zoznamov informácií z webových stránok pre 
tretie osoby (informačnotechnologické služby); 
poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; 
poradenstvo v oblasti ochrany údajov; kódovanie 
údajov; monitorovanie počítačových systémov 
na zistenie neoprávneného vstupu alebo 
zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných 
identifikačných údajov na zistenie krádeže 
identity prostredníctvom internetu; elektronické 
monitorovanie činnosti kreditných kariet na 
zistenie podvodov prostredníctvom internetu; vývoj 
softvéru na softvérové publikácie; poskytovanie 
počítačovej platformy prostredníctvom internetu 
(PaaS); vývoj počítačových platforiem; navrhovanie 
vizitiek; vedecký a technologický výskum v oblasti 
prírodných katastrof; prieskumné služby v oblasti 
ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu; 
vedecký a technologický výskum v oblasti 
prieskumu patentov; výskum v oblasti pozemných 
stavieb; výskum v oblasti telekomunikačných 
technológií; výskum v oblasti zvárania; lekársky 
výskum; navrhovanie grafickej úpravy reklamných 
materiálov; prenájom záznamových elektromerov; 
autentifikácia používateľov technológiami pre 
transakcie elektronického obchodu; autentifikácia 
používateľov technológiami jednotného prihlasovania 

do viacerých Online softvérových aplikácií 
súčasne; písanie počítačových kódov; poradenstvo 
v oblasti bezpečnosti telekomunikačných sietí; 
navrhovanie kostýmov; navrhovanie pódiových 
dekorácií; navrhovanie prototypov; navrhovanie 
modelov na počítačové simulácie; kartografické 
a termografické merania pomocou dronov; ťažba 
kryptomien; výskum v oblasti vykopávok; navrhovanie 
počítačovej grafiky na videomapovanie; digitálne 
forenzné vyšetrovanie v oblasti počítačovej 
kriminality; technologické poradenské služby v oblasti 
digitalizácie; prenájom zariadení dátových centier; 
poskytovanie geografických informácií; online 
poskytovanie zemepisných máp (bez možnosti 
stiahnutia); poradenstvo v oblasti umelej inteligencie; 
výskum v oblasti umelej inteligencie; overovanie 
používateľov technológiou blockchain; geotechnické 
prieskumy; geologické prieskumné vrty; vývoj 
videohier a počítačových hier; kvantová informatika; 
kultivovanie buniek na vedecký výskum; počítačové 
programovanie na spracovanie dát; služby 
softvérového inžinierstva v oblasti spracovania údajov; 
navrhovanie log; navrhovanie golfových ihrísk.

(540)
 

(550) obrazová
(731) GS1 Czech Republic, Na Pankráci 1618, 140 00 Praha 

4 - Nusle, CZ;
(740) JUDr. Michal Chrůma, Ph.D., advokát, Praha 1 - Staré 

Město, CZ;

 

(210) 529-2022
(220) 10.3.2022
(511) 32, 33, 41 NCL (11)
(511) 32 - Prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; 

ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; mušty; 
nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné 
nápoje; vody (nápoje); hroznový mušt (nekvasený); 
nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu limonád; 
limonády; zeleninové džúsy (nápoje); paradajkový 
džús (nápoj); ovocné nektáre.
33 - Víno; likéry; destilované nápoje; vínovica; 
digestíva (liehoviny a likéry); alkoholické výťažky 
z ovocia; liehoviny; jablčné mušty (alkoholické); 
hruškový mušt (alkoholický); alkoholické nápoje okrem 
piva; alkoholické nápoje s ovocím.
41 - Zábava; školenia; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; 
organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie plesov; organizovanie 
a vedenie koncertov.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, biela.
(731) Vinárstvo Réva s. r. o., Holubyho 35, Pezinok, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

 

(210) 535-2022
(220) 10.3.2022
(511) 16, 24, 25, 35, 39, 41, 43 NCL (11)
(511) 16 - Architektonické modely; atlasy; bankovky 

(suveníry); brožúry; ceruzky; fotografie; grafické 
reprodukcie; grafické vzory (tlačoviny); grafické znaky; 
grafické zobrazenia; kalendáre; katalógy; knihy; letáky; 
mapy; noviny; nákresy; obrazy; obálky (papiernický 
tovar); omaľovánky; papierové alebo lepenkové 
pútače; papierové alebo plastové nákupné tašky; 
pastelky; periodiká; perá (kancelárske potreby); 
pečate; pečiatky; plagáty; pohľadnice; poštové 
známky; prospekty; písacie potreby; rytiny; samolepky 
(papiernický tovar); tlače (rytiny); tlačené publikácie; 
zberateľské karty (nie na hranie); zošity; záložky do 
kníh; časopisy (periodiká).
24 - Cestovné deky; nažehľovacie textílie; textilné 
etikety; textilné nášivky na odevy; textílie na vyšívanie 
s predkresleným vzorom.
25 - Bundy; klobúky; košele; košele s krátkym rukávom; 
legíny; našuchovačky k vode; nepremokavé odevy; 
nohavice; nákrčníky; opasky (časti odevov); pokrývky 
hlavy; ponožky; pulóvre; spodná bielizeň; svetre; 
topánky na športovanie; tričká; vrchné ošatenie; 
čiapky; šatky (na hlavu); šatky, šály; šnurovacie 
topánky; športové tielka; športové tričká, dresy; šály 
uviazané pod krkom.
35 - Cielený marketing; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; maloobchodné služby s pekárskymi 
výrobkami; marketing; marketing prostredníctvom 
influencerov; marketingový prieskum; obchodné 
sprostredkovateľské služby; online objednávkové 
reštauračné služby rozvozu jedla alebo jedlo so sebou; 
online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; 
personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; prenájom reklamných plôch; prieskum 
trhu; písanie reklamných textov; písanie textov 
scenárov na reklamné účely; reklama; rozširovanie 
vzoriek tovarov; tvorba reklamných filmov; vydávanie 
reklamných textov; vytváranie identity značky pre 
tretie osoby (reklamné služby).

39 - Autobusová doprava; automobilová doprava; 
doprava, preprava; dovoz, doprava; informácie 
o možnostiach dopravy; letecká doprava; 
organizovanie turistickej dopravy; organizovanie 
turistických plavieb; parkovanie automobilov (služby); 
poskytovanie informácií o cestovných trasách; 
požičiavanie koní na dopravu; prenajímanie plavidiel 
(člnov, lodí); prenájom automobilov; prenájom 
dopravných prostriedkov; prenájom miest na 
parkovanie; prenájom vozidiel; rezervácie dopravy; 
rezervácie zájazdov; riečna doprava; sprevádzanie 
turistov; sprostredkovanie dopravy; sprostredkovanie 
osobnej dopravy pomocou online aplikácií pre tretie 
osoby; turistické prehliadky (doprava); výletné lode 
(služby); úschovne batožiny; železničná doprava.
41 - Akadémie (vzdelávanie); detské škôlky 
(vzdelávanie); fotografické reportáže; fotografovanie; 
informácie o možnostiach zábavy; informácie 
o výchove a vzdelávaní; meranie času na 
športových podujatiach; odborné školenia zamerané 
na odovzdávanie know-how; online poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov; organizovanie a vedenie koncertov; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie horolezeckých túr so 
sprievodcom; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných 
alebo zábavných súťaží; organizovanie športových 
súťaží; organizovanie živých vystúpení; poskytovanie 
informácií o možnostiach rekreácie; poskytovanie 
zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie 
športovísk; požičiavanie športového výstroja 
(okrem dopravných prostriedkov); premietanie 
kinematografických filmov; produkcia filmov (nie 
reklamných); písanie textov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia; služby agentúr ponúkajúcich 
vstupenky na zábavné podujatia; služby poskytované 
prázdninovými tábormi (zábava); turistické prehliadky 
so sprievodcom; tvorba rozhlasových a televíznych 
programov; tvorba videozáznamov na podujatiach; 
vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vzdelávacie služby poskytované špeciálnymi 
výchovnými asistentami.
43 - Bary (služby); dodávanie hotových jedál a nápojov 
na objednávku (ketering); hotelierske služby; kaviarne; 
motely (služby); penzióny; požičiavanie turistických 
stanov; prenájom prechodného ubytovania; prenájom 
prednáškových sál; prázdninové tábory (ubytovacie 
služby); recepčné služby pre dočasné ubytovanie 
(správa príchodov a odchodov); rezervácie 
prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania 
v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; 
reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie 
(snackbary); samoobslužné jedálne; samoobslužné 
reštaurácie; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie 
(hotely, penzióny); závodné jedálne; rezervácie 
ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania 
v hoteloch.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, modrá, oranžová, červená
(731) Zrnko, družstvo, Necpaly 226, 038 12 Necpaly, SK;

 

(210) 537-2022
(220) 11.3.2022
(511) 5, 3 NCL (11)
(511) 5 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky.

3 - Voňavkárske výrobky; esenciálne oleje; kozmetické 
prípravky; vlasové vody.

(540) IMUNOR
(550) slovná
(731) ImunomedicA, a.s., Chuderov 118, 400 02 Ústí nad 

Labem, CZ;
(740) Čahoj & Lelák, s.r.o., Bratislava, SK;

 

(210) 543-2022
(220) 10.3.2022
(511) 41, 43 NCL (11)
(511) 41 - Diskotéky (služby); služby v oblasti estrád; 

prenájom filmov.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); 
hoteliérske služby; jedálne a závodné jedálne; 
kaviarne; penzióny; poskytovanie hotelového 
ubytovania.

(540) Déjà vu
(550) slovná
(731) Valo Matej, JUDr., Jazerná ulica 7472/2, Piešťany, SK;

 

(210) 544-2022
(220) 11.3.2022
(511) 33, 35 NCL (11)
(511) 33 - Medovina.

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s medovinou; online maloobchodné služby 
s medovinou; online veľkoobchodné služby 
s medovinou.

(540)
 

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

červená
(731) Mário Mišovič - Liptovská MEDOVINA, Pod Skalami 

217/15, Ružomberok, SK;
(740) BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, 

SK;

 

(210) 545-2022
(220) 10.3.2022
(511) 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32, 35, 41 NCL (11)
(511) 16 - Fotografie; kresliarske potreby a potreby pre 

výtvarných umelcov; lepidlá na kancelárske použitie 
alebo pre domácnosť; papier a lepenka; papiernický 
tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); 
plastové fólie a vrecká na balenie; tlačoviny; učebné 
a vyučovacie pomôcky; pečiatky (s adresnými údajmi); 
strojčeky na tlačenie adresy; papier; plagáty; reklamné 
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; 
obrazy; opierky na ruky pre maliarov; vodové 
farby (akvarely); spisové obaly (papiernický tovar); 
strieborný papier; modelovacia hlina; rytiny; ceruzky; 
noviny; periodiká; atlasy; karisbloky; zaraďovače, 
šanóny (na voľné listy); gumené pásky na kancelárske 
použitie; papierové podložky pod pivové poháre; 
lístky; skicáre; útržkové bloky; brožúry; výšivkové 
vzory; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); 
zošity; poznámkové zošity; hárky papiera; kartón, 
lepenka; tuby z kartónu; obaly na doklady; číslice 
(tlačiarenské typy); zoraďovače (kancelárske potreby).
18 - Dáždniky a slnečníky; kufre a cestovné tašky; 
vychádzkové palice; alpinistické palice; krúžky na 
dáždniky; kožené vôdzky; obaly na hudobné nástroje; 
palice na dáždniky; kostry dáždnikov a slnečníkov; 
poľovnícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); 
kožené lepenky; cestovné kufre; kožené šnúrky; 
remienky na korčule; kožené remienky; tašky na 
nosenie detí; tašky na náradie (prázdne); chlebníky; 
obaly na dáždniky; prikrývky pre zvieratá; plecniaky; 
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rukoväte vychádzkových palíc; kožené remienky 
na bradu; slnečníky; kožušiny; rúčky na dáždniky; 
náprsné tašky; nákupné tašky na kolieskach; opätovne 
použiteľné nákupné tašky; diplomatické kufríky; 
horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; plážové 
tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia, vrecká 
a puzdrá na balenie; kožené popruhy; aktovky (kožená 
galantéria); kožené cestovné tašky (kožená galantéria); 
kufre; rúčky na kufre; kožené alebo kožou potiahnuté 
škatule; spoločenské kabelky; kožené alebo kožou 
potiahnuté puzdrá; lodné kufre; kufríky na toaletné 
potreby (prázdne); kožené náramenné pásy.
24 - Bytový textil; textílie a ich náhradky; textilné alebo 
plastové záclony a závesy; textílie imitujúce kožušiny; 
čalúnnické textílie; textilné materiály; textílie; konopné 
tkaniny; textilné podšívky do topánok; textílie na 
obuv; bavlnené textílie; posteľné pokrývky; obliečky 
na matrace; papierové posteľné pokrývky; cestovné 
deky; textílie na bielizeň; textilné podšívky; posteľné 
plachty; prikrývky; textilné alebo plastové zástavy; 
textilné alebo plastové vlajočky; páperové prikrývky, 
periny; elastické textílie; utierky na riad; textílie na 
vyšívanie s predkresleným vzorom; textilné vrecká na 
umývanie; pogumované plátno, nie pre papiernictvo; 
ochranné poťahy na nábytok; posteľná bielizeň; 
stolová bielizeň (nie papierová); textilné uteráky; 
matracovina; plastové pokrývky na prikrytie nábytku; 
textilné vreckovky; ochranné siete proti komárom 
(moskytiéry); obliečky na vankúše; závesy na dvere; 
textilné alebo plastové závesy; textilné uteráky na 
tvár; čalúnnické espartové textílie; pleteniny (textílie); 
bavlnené plátno; textilné podložky pod poháre alebo 
taniere (prestieranie); netkané textílie; vložky do 
spacích vakov; textilné odličovacie obrúsky; textilné 
etikety; textilné nástenné dekorácie.
25 - Kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová 
obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; 
sandále; pánska spodná bielizeň (slipy); podprsenky; 
zvrchníky; uniformy; bundy; saká; papierové odevy; 
závoje; plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; 
podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; 
topánky; topánky na športovanie; vysoká športová 
obuv; čelenky (oblečenie); lyžiarska obuv; body 
(spodná bielizeň); šatky (na krk); telocvičné úbory; 
odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; 
maškarné kostýmy; tričká; šály uviazané pod krkom; 
sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na 
doklady a peniaze (časti odevov); vreckovky do saka; 
masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; lyžiarske 
rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); 
dámske nohavičky; športové tielka; "valenky" (ruské 
plstené čižmy); členkové topánky; ponožky pohlcujúce 
pot; úbory na karate; úbory na džudo; trikoty 
(cvičebné úbory); kimoná; podbradníky s rukávmi 
okrem papierových; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; 
palčiaky; latexové odevy; tričká na športovanie 
chrániace pred odreninami a vyrážkami (rashguards); 
odevy so zabudovanými svetelnými diódami; šatky (na 
hlavu); priľnavé podprsenky; gamaše (doplnky obuvi); 
tvárové rúška (odevy), nie na lekárske alebo hygienické 

použitie; cyklistické rukavice; vodičské rukavice; odevy 
na športovanie s integrovanými digitálnymi senzormi.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné 
podlahové krytiny; závesné nástenné dekorácie okrem 
textilných; kúpeľňové koberčeky (rohožky); podlahové 
krytiny; gymnastické žinenky; rohožky; papierové 
tapety; dverové rohožky; trstinové rohože; koberčeky 
do automobilov; koberce; protišmykové rohože; 
linoleum; kobercové podložky; vinylové podlahové 
krytiny; rohože z tkaných povrazov na lyžiarske svahy; 
textilné tapety; ohňovzdorné predložky ku kozubom 
a grilom; podložky na jogu; japonské podlahové krytiny 
tatami.
28 - Hry, hračky; ozdoby na vianočné stromčeky; 
telocvičné a športové potreby; duše do hracích 
lôpt; umelé vianočné stromčeky; hojdačky; lopty 
na hranie; balóny (na oslavy, na hranie); dojčenské 
fľaše pre bábiky; stacionárne tréningové bicykle; 
kolky (figúrky); stavebnicové kocky (hračky); hracie 
lopty; zariadenia a prístroje na bowling; boxerské 
rukavice; šarkany; terče; hracie žetóny; stavebnice; 
strunové výplety rakiet; stroje na telesné cvičenia; 
posilňovacie stroje; drobné darčeky alebo žartovné 
predmety rozdávané hosťom na večierkoch; hokejky; 
dáma (hra); kocky (hra); cvičebné náradie na 
posilňovanie hrudníka; šachové hry; hracie dosky na 
dámu; siete (športové potreby); tenisové siete; hracie 
rukavice; poháre na kocky (na hru); spoločenské hry; 
vrhače holubov (hlinených terčov); rybárske náradie; 
domčeky pre bábiky; bábky; detské nafukovacie 
bazény; umelý sneh na vianočné stromčeky; puky; 
kolieskové korčule; korčule; surfovacie dosky; odevy 
pre bábiky; kolky (hra);materiály na rybárske vlasce; 
stoly na stolný tenis; sánky (športové potreby); 
kolobežky (hračky); bedmintonové košíky; delobuchy 
(pyrotechnické hračky); ozdoby na vianočné stromčeky 
(okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); biliardové 
tága; biliardové stoly; lyže na surfovanie; gymnastické 
zariadenia; bejzbalové rukavice; upínacie pásy pre 
horolezcov; chrániče lakťov (športové potreby); 
chrániče kolien (športové potreby); ochranné 
vypchávky (časti športových úborov); skejtbordy; 
šmykľavky (na hry); spoločenské stolové hry; 
zariadenia lunaparkov; lietajúce taniere (hračky); 
podkovy (hračky); plyšové hračky; bublifuky; vozidlá 
(hračky); paličky mažoretiek; peintbolové zbrane 
(športové potreby); zariadenia na vyhadzovanie 
tenisových loptičiek; opasky pre vzpieračov (športové 
potreby); dosky na tréning vo vode; karty na bingo; 
kolieskové korčule (jednoradové); boxovacie vrecia; 
hracie karty; elektronické terče; snoubordy; žetóny na 
hazardné hry; stieracie žreby na lotériové hry; mäkké 
hračky; trampolíny; plávacie kolesá; plávacie vesty; 
figúrky (hračky); stroje na vrhanie lôpt; jednoručné 
činky; masky (hračky); matriošky; ovládače hračiek; 
golfové vozíky; dosky na paddleboarding; ochranné 
fólie na displeje prenosných elektronických hier; roboti 
(hračky); ihly do púmp na nafukovanie hracích lôpt; 
pumpy prispôsobené hracím loptám; hracie deky 
pre batoľatá; detské trojkolky; hračkárska kozmetika 
(imitácia kozmetiky); nafukovacie predmety do 
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plaveckých bazénov; stuhy na modernú gymnastiku; 
konfety; modelovacie pasty (hračky); zberateľské 
karty na hranie; potápačské plutvy; plavecké 
rukavice s plávacími blanami; nafukovacie hračky do 
plaveckých bazénov; kolieskové lyže; lyžiarske palice; 
lyžiarske palice ku kolieskovým lyžiam; popruhy na 
jogu; hračkárske stany; detské záhradné domčeky; 
chrániče do suspenzorov pre športovcov; prívesky 
na golfové vaky; antistresové hračky; bowlingové 
gule; vzpieračské činky; tréningové značkovacie kužele; 
tlieskače na športové podujatia; figúrky z akčných 
hier; zberateľské karty (kartové hry); kartové hry; 
gymnastické obruče so zabudovanými meracími 
senzormi; samolepiace brušné tréningové pásy na 
elektrickú stimuláciu svalov; externé ventilátory 
na chladenie herných konzol; športové oblečenie 
s elektrickou stimuláciou svalov.
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; 
ovocné nápoje a ovocné džúsy; pivo; ďumbierové pivo 
(zázvorové); ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; 
vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; 
minerálne vody (nápoje); mušty; limonády; chmeľové 
výťažky na výrobu piva; sóda; tablety na prípravu 
šumivých nápojov; prášky na prípravu šumivých 
nápojov; sýtené vody; nealkoholické koktaily; ovocné 
nektáre; izotonické nápoje; kvas (nealkoholický 
nápoj); mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; 
nealkoholické nápoje s aloou pravou; pivové koktaily; 
sójové nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje 
pre športovcov; nealkoholické nápoje; energetické 
nápoje; nealkoholické nápoje zo sušeného ovocia; 
ochutené pivo.
35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, 
obchodná organizácia a obchodná administratíva; 
reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákladov; 
rozširovanie reklamných materiálov; fotokopírovacie 
služby; sprostredkovateľne práce; prenájom 
kancelárskych strojov a zariadení; poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení 
podnikov; písanie na stroji; cielené posielanie 
reklamných materiálov poštou; odborné posudky 
efektívnosti podnikov; prieskum trhu; prenájom 
reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní 
obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; 
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; televízna reklama; aranžovanie výkladov; 
reklamné agentúry; marketingový prieskum; 
príprava miezd a výplatných listín; nábor 
zamestnancov; administratívne služby poskytované 
pri premiestňovaní podnikov; prenájom reklamných 
plôch; podpora predaja pre tretie osoby; 
vypracovávanie daňových priznaní; zásielkové 
reklamné služby; prenájom fotokopírovacích strojov; 
prenájom reklamného času v komunikačných 
médiách; služby porovnávania cien; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb pre tretie 
osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby); 
písanie reklamných textov; grafická úprava 

tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných 
filmov; obchodný manažment pre športovcov; 
marketing; telemarketingové služby; prenájom 
predajných stánkov; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských kontaktných informácií; 
optimalizácia návštevnosti webových stránok; 
platené reklamné služby typu "klikni sem"; 
obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný 
manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej 
nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných 
transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba 
údajov v počítačových databázach; riadenie 
obchodnej činnosti v stavebníctve; rozvíjanie 
reklamných nápadov; prenájom bilbordov; plánovanie 
stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí 
(kancelárske práce); písanie textov scenárov 
na reklamné účely; aktualizácia a údržba 
informácií v registroch; výroba telešopingových 
programov; poradenstvo v oblasti komunikácie 
(vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti 
komunikácie (reklama); dohodovanie obchodných 
zmlúv pre tretie osoby; podpora predaja 
tovarov a služieb sponzorovaním športových 
podujatí; konkurenčné spravodajské služby; online 
maloobchodné služby so sťahovateľnými vyzváňacími 
tónmi; online maloobchodné služby so sťahovateľnou 
nahratou hudbou alebo nahratými filmami; služby 
darčekových zoznamov; cielený marketing; vonkajšia 
reklama; marketing v rámci vydávania softvéru; 
služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové 
komunikačné služby; prenájom kancelárskeho 
vybavenia v zdieľaných kancelárskych priestoroch; 
poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov 
na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie 
spotrebiteľských ohodnotení tovarov na obchodné 
alebo reklamné účely; poskytovanie spotrebiteľských 
rebríčkov tovarov na obchodné alebo reklamné účely; 
určovanie modelov nákupného alebo spotrebného 
správania sa zákazníkov na obchodné alebo 
marketingové účely; administratívne služby pri 
odporúčaní špecializovaných lekárov; obchodné 
poradenské služby v oblasti digitalizácie; recepčné 
služby pre návštevníkov (kancelárske práce); 
vypracovávanie štúdií o ziskovosti podnikov; 
predplácanie služieb elektronického mýtneho systému 
(ETC) pre tretie osoby; vedenie obchodných podujatí; 
spracovanie údajov (kancelárske práce); prenájom 
registračných pokladníc; vyhľadávanie potenciálnych 
zákazníkov; online objednávkové reštauračné služby 
rozvozu jedla alebo jedlo so sebou; vytváranie identity 
značky pre tretie osoby (reklamné služby); reklama 
na výrobky prostredníctvom influencerov; marketing 
prostredníctvom influencerov.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie; 
zábava; akadémie (vzdelávanie); organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; telesná 
výchova; vydávanie textov (okrem reklamných); 
vyučovanie; varietné predstavenia; tvorba divadelných 
alebo iných predstavení; televízna zábava; 
poskytovanie športovísk; organizovanie a vedenie 
kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove 
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a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická 
činnosť); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); 
organizovanie živých vystúpení; organizovanie 
športových súťaží; plánovanie a organizovanie 
večierkov; požičiavanie športového výstroja (okrem 
dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; 
organizovanie a vedenie seminárov; tábory na 
športové sústredenia; organizovanie a vedenie 
sympózií; meranie času na športových podujatiach; 
organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); 
organizovanie súťaží krásy; organizovanie plesov; 
organizovanie predstavení (manažérske služby); 
prenájom tenisových kurtov; online vydávanie 
elektronických kníh a časopisov; nočné kluby (zábava); 
online poskytovanie elektronických publikácií (bez 
možnosti kopírovania); fotografické reportáže; 
fotografovanie; poradenstvo pri voľbe povolania 
(v oblasti výchovy a vzdelávania); služby agentúr 
ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; 
organizovanie a vedenie koncertov; zalamovanie 
textov (nie na reklamné účely); organizovanie 
módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie 
(školenie); prenájom športových plôch; služby 
osobných trénerov (fitnes cvičenia); individuálne 
vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór 
s osobnou účasťou; organizovanie zábavných podujatí, 
na ktorých sú účastníci oblečení v divadelných 
kostýmoch (cosplay); kultúrne, vzdelávacie alebo 
zábavné služby poskytované galériami umenia; 
služby zvukových technikov na podujatiach; tvorba 
videozáznamov na podujatiach; služby osvetľovacích 
technikov na podujatiach; režírovanie filmov (okrem 
reklamných); prenájom trenažérov; posudzovanie 
fyzickej zdatnosti na tréningové účely; organizácia 
súťaží v elektronických športoch; réžia predstavení; 
služby v oblasti elektronických športov; výskum 
v oblasti vzdelávania; prenájom čítačiek elektronických 
kníh; organizovanie a vedenie športových podujatí; 
vedenie zábavných podujatí; organizovanie únikových 
hier.

(540)
 

(550) obrazová
(591) svetlomodrá (C10M8Y0K6), svetlomodrá 

(C50M42Y0K28), tmavomodrá (C100M83Y0K56), 
svetločervená (C0M94Y94K6), tmavočervená 
(C0M91Y94K30), tmavožltá (C0M27Y100K0), 
svetložltá (C0M9Y94K0), svetložltá (C0M5Y56K0), 
svetložltá (C0M5Y47K0), biela

(731) HKM a.s., Pod Dráhami 2292/21, Zvolen, SK;
(740) Ondrejka & Partners, s.r.o. advokátska kancelária, 

Zvolen 1, SK;

 

(210) 546-2022
(220) 11.3.2022
(511) 3 NCL (11)
(511) 3 - Neliečivé umývacie prípravky na osobnú 

hygienu; neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; 
neliečivé prípravky na čistenie zubov; mydlá; spreje 
na osvieženie dychu; antiperspiranty (kozmetické 
výrobky); aromatické látky (esenciálne oleje); 
kozmetické prípravky pre zvieratá.

(540) ArgenaSilver
(550) slovná
(731) Coufal Miroslav, Drahy 1424, 763 31 Brumov-Bylnice, 

CZ;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

 

(210) 551-2022
(220) 11.3.2022
(511) 33, 35 NCL (11)
(511) 33 - Medovina.

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s medovinou; online maloobchodné služby 
s medovinou; online veľkoobchodné služby 
s medovinou.

(540)
 

(550) obrazová
(591) odtiene hnedej, odtiene žltej, okrová, biela, čierna
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(731) Mário Mišovič - Liptovská MEDOVINA, Pod Skalami 
217/15, Ružomberok, SK;

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

 

(210) 552-2022
(220) 11.3.2022
(511) 16, 35, 36 NCL (11)
(511) 16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu 

alebo lepenky; spisové obaly (papiernický tovar); 
noviny; periodiká; zoraďovače, šanóny (na voľné 
listy); brožúry; zošity; poznámkové zošity; katalógy; 
knihy; obaly (papiernický tovar); emblémy (papierové 
pečate); pečiatky; tlačivá (formuláre); tlačoviny; 
tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; 
prospekty; časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; 
samolepky (papiernický tovar); obežníky; písacie 
nástroje; menovky (kancelárske potreby); letáky.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie 
reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní 
a riadení obchodnej činnosti; cielené posielanie 
reklamných materiálov poštou; prieskum trhu; 
obchodné odhady; prenájom reklamných materiálov; 
vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová 
reklama; televízna reklama; marketingový 
prieskum; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; subdodávateľské služby 
(obchodné služby); písanie reklamných textov; 
marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií 
pre tretie osoby; prenájom bilbordov; dohodovanie 
obchodných zmlúv pre tretie osoby; cielený marketing.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie 
nehnuteľností; správcovstvo majetku (pre tretie 
osoby); správa nehnuteľností; správa nájomných 
domov; prenájom bytov; ubytovacie kancelárie 
(prenájom bývania); finančné poradenstvo; prenájom 
kancelárskych priestorov; organizovanie financovania 
stavebných projektov; nehnuteľnosti (služby).

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, biela, čierna
(731) tvojmakler.sk, s.r.o., Masarykova 2704/11, Prešov, SK;
(740) JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát, Michalovce, SK;

 

(210) 553-2022
(220) 14.3.2022
(511) 37, 39, 42, 35 NCL (11)
(511) 37 - Inštalovanie, oprava a údržba elektrotechnických 

zariadení; inštalovanie, oprava a údržba 
elektrotechnických strojov a prístrojov; inštalovanie, 
oprava a údržba počítačov; inštalovanie, oprava 
a údržba set-top boxov; inštalovanie, oprava 
a údržba konvertorov káblovej televízie; inštalovanie, 
oprava a údržba optických konvertorov; inštalovanie, 
oprava a údržba dekóderov; diagnostické údržbárske 
služby počítačov; diagnostické údržbárske služby 
elektronických zariadení, strojov a prístrojov; 
diagnostické údržbárske služby set-top boxov; 
diagnostické údržbárske služby konvertorov káblovej 
televízie; diagnostické údržbárske služby optických 
konvertorov; diagnostické údržbárske služby 
dekóderov.
39 - Balenie tovarov; baliace služby; prepravné 
služby; logistické služby v doprave; preprava 
a skladovanie tovarov; doručovanie tovarov; 
skladovanie elektrických zariadení; skladovanie tovaru 
počas prepravy; informačné služby týkajúce sa 
skladovania; konzultačné služby v oblasti skladovania; 
distribučné služby; distribúcia tovarov na dobierku; 
kuriérske služby; služby doručovania zásielok; 
donáškové služby; zabezpečenie doručovania tovaru; 
zabezpečovanie prepravy tovarov; zisťovanie polohy 
a sledovanie zásielok (informácie o doprave); 
sprostredkovanie prepravy tovaru; štítkovacie služby.
42 - Testovanie elektronických zariadení, strojov 
a prístrojov; testovanie počítačov; testovanie 
set-top boxov; testovanie konvertorov káblovej 
televízie; testovanie optických konvertorov; testovanie 
dekóderov; kalibrácia elektronických zariadení.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná 
administratíva; kancelárske práce.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, zelená
(731) RFPACK s.r.o., Kadnárova 2515/37, Bratislava-Rača, SK;
(740) Fortuníková Dana, JUDr., Kráľová nad Váhom, SK;

 

(210) 554-2022
(220) 14.3.2022
(511) 16, 32, 33 NCL (11)
(511) 16 - Papierové alebo lepenkové baliace materiály 

(výplňové, tlmiace); lepenkové alebo papierové 
škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; 
kartónové obaly; neperiodické tlačoviny.
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); 
sýtené vody.
33 - Víno; alkoholické nápoje okrem piva.
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(540)
 

(550) obrazová
(731) MOKAS, a.s., Selešťany 69, Záhorce, SK;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(210) 555-2022
(220) 14.3.2022
(511) 7, 20, 24, 40 NCL (11)
(511) 7 - Šijacie stroje.

20 - Rámy na vyšívanie.
24 - Textilné materiály; bavlnené textílie; textílie na 
vyšívanie s predkresleným vzorom; textilné uteráky; 
utierky na riad; textilné uteráky na tvár.
40 - Strihanie látok (strihová služba); krajčírstvo; 
vyšívanie.

(540) AJOSS
(550) slovná
(731) Jozef Klucho AJOSS, Ďurčiná 354, Žilina, SK;
(740) LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o., Žilina, SK;

 

(210) 558-2022
(220) 15.3.2022
(511) 1, 2 NCL (11)
(511) 1 - Syntetické živice (suroviny); chemické prípravky na 

výrobu farieb; plasty (suroviny).
2 - Farby; laky; emaily (laky); fermeže; nátery (farby); 
riedidlá na laky; riedidlá na farby; farbivá; moridlá; 
ochranné prípravky proti hrdzi a proti hnilobe dreva; 
ohňovzdorné nátery (farby); práškové farby; moridlá 
na drevo; konzervačné prípravky na drevo.

(540)
 

(550) obrazová
(731) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

 

(210) 559-2022
(220) 15.3.2022
(511) 9, 16, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové 

nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj 
v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, 
katalógy a programy zaznamenané v elektronickej 
podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; 
tlačené reklamné materiály z papiera; tlačené 
reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; 
fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); 
vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov 
a zariadení); kalendáre; príručky; plagáty.
35 - Reklama; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách vrátane počítačovej 
komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová 
reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); obchodný manažment; odborné obchodné 
poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb 
v komunikačných médiách pre maloobchod; 
organizovanie ochutnávok vín na podporu predaja; 
organizovanie reklamných hier na podporu predaja; 
služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja 
výrobkov a služieb; poradenské a informačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
produkcia reklamných filmov.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie 
programov; internetové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; 
interaktívne vysielacie a komunikačné služby; 
prenos správ, informácií, publikácií, filmov, 
audiovizuálnych diel, televíznych a rozhlasových 
programov prostredníctvom komunikačných sietí 
vrátane internetu; poskytovanie on-line 
prístupu k multimediálnemu obsahu; vysielanie 
audiovizuálnych programov prostredníctvom 
programovej služby timeshift; vysielanie zvukového 
alebo obrazového obsahu prostredníctvom internetu 
alebo mobilných bezdrôtových sietí; poradenské 
a informačné služby v oblasti služieb uvedených 
v triede 38 tohto zoznamu.
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov; 
produkcia on-line vysielaných programov a relácií; 
produkcia publicistických, spravodajských, zábavných, 
vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; 
produkcia hudobných programov; produkcia 
interaktívnych televíznych programov a hier; zábava; 
interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; 
organizovanie zábavných, kultúrnych, športových 
a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; organizovanie 
vedomostných, zábavných, hudobných a športových 
súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem 
reklamných); organizovanie súťaží prostredníctvom 
telefónu (okrem reklamných); organizovanie zábav, 
karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie 
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večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; 
zábavné parky; zábavné služby poskytované 
prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia 
(zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné 
klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
a vedenie školení; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie živých vystúpení; živé 
predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); 
hudobná tvorba; služby filmových, divadelných 
a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie 
filmov; prenájom kinematografických prístrojov; 
divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; služby divadelných, koncertných 
a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek na 
zábavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia 
a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok 
(okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem 
vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, 
časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných 
textov); online poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických 
publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; on-line 
poskytovanie počítačových hier z počítačových 
sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie 
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach 
zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky 
z oblasti šou biznisu; prekladateľské služby; prenájom 
dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na 
oddych a rekreáciu; prenájom audio prístrojov, 
video prístrojov, videorekordérov, premietačiek, 
televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích 
potrieb a prístrojov; reportérske služby; pomoc pri 
výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy 
a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; 
organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
on-line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); on-line poskytovanie elektronického 
archívu s prístupom k elektronickým textom, audio-
vizuálnym programom a údajom (bez možnosti 
kopírovania), hrám a zábave; poradenské a informačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto 
zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, on-line 
a interaktívnymi počítačovými službami.

(540)
 

(550) obrazová
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/A, 

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

 

(210) 563-2022
(220) 14.3.2022
(511) 8, 21, 25 NCL (11)
(511) 8 - Záhradné náradie na ručný pohon; opasky, remene 

na nosenie náradia.
21 - Záhradnícke rukavice.
25 - Zástery.

(540)
 

(550) obrazová
(591) #234F1E (zelená) #A48111(zlatá)
(731) Hanus Marek, Cintorínska 41/22, Sebedražie, SK;

 

(210) 566-2022
(220) 15.3.2022
(511) 20, 25 NCL (11)
(511) 20 - Obaly na odevy; vešiaky na odevy.

25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; konfekcia (odevy); 
saká; nohavice; vreckovky do saka; manžety (časti 
odevov); klobúky.

(540) GARISSON
(550) slovná
(731) Lužinský Martin, Gaštanová 3088/48, Žilina, SK;

 

(210) 568-2022
(220) 16.3.2022
(511) 29, 30 NCL (11)
(511) 29 - Mliečne výrobky; jogurt; smotana (mliečne 

výrobky); mliečne nápoje (s vysokým obsahom 
mlieka).
30 - Mrazené jogurty (mrazené potraviny); smotanové 
zmrzliny.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, červená, žltá, modrá, tmavomodrá, hnedá, 

béžová, ružová, fialová
(731) AGRO TAMI, a.s, Cabajská 10, Nitra, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská 

Bystrica 1, SK;

 

(210) 572-2022
(220) 28.3.2022
(511) 43 NCL (11)
(511) 43 - Bary (služby); kaviarne.
(540)
 

(550) obrazová
(731) Šoltýs Ondrej, Ing., Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš, 

SK;

 

(210) 577-2022
(220) 16.3.2022
(511) 29, 30 NCL (11)
(511) 29 - Mliečne výrobky; jogurt; smotana (mliečne 

výrobky); mliečne nápoje (s vysokým obsahom 
mlieka).
30 - Mrazené jogurty (mrazené potraviny); smotanové 
zmrzliny.

(540) tami Bezlaktózový smotanový jogurt 
Lactose minus

(550) slovná

(731) AGRO TAMI, a.s, Cabajská 10, Nitra, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská 

Bystrica 1, SK;

 

(210) 592-2022
(220) 15.3.2022
(511) 9, 16, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové 

nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj 
v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, 
katalógy a programy zaznamenané v elektronickej 
podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; 
tlačené reklamné materiály z papiera; tlačené 
reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; 
fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly 
(papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); 
vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov 
a zariadení); kalendáre; príručky; plagáty.
35 - Reklama; prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách vrátane počítačovej 
komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; 
prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová 
reklama; rozširovanie reklamných oznamov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); obchodný manažment; odborné obchodné 
poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb 
v komunikačných médiách pre maloobchod; 
organizovanie ochutnávok vín na podporu predaja; 
organizovanie reklamných hier na podporu predaja; 
služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja 
výrobkov a služieb; poradenské a informačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
produkcia reklamných filmov.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie 
programov; internetové vysielanie programov; 
interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; 
interaktívne vysielacie a komunikačné služby; 
prenos správ, informácií, publikácií, filmov, 
audiovizuálnych diel, televíznych a rozhlasových 
programov prostredníctvom komunikačných sietí 
vrátane internetu; poskytovanie on-line 
prístupu k multimediálnemu obsahu; vysielanie 
audiovizuálnych programov prostredníctvom 
programovej služby timeshift; vysielanie zvukového 
alebo obrazového obsahu prostredníctvom internetu 
alebo mobilných bezdrôtových sietí; poradenské 
a informačné služby v oblasti služieb uvedených 
v triede 38 tohto zoznamu.
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov; 
produkcia on-line vysielaných programov a relácií; 
produkcia publicistických, spravodajských, zábavných, 
vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; 
produkcia hudobných programov; produkcia 
interaktívnych televíznych programov a hier; zábava; 
interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; 
organizovanie zábavných, kultúrnych, športových 
a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; organizovanie 
vedomostných, zábavných, hudobných a športových 
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súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem 
reklamných); organizovanie súťaží prostredníctvom 
telefónu (okrem reklamných); organizovanie zábav, 
karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie 
večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; 
zábavné parky; zábavné služby poskytované 
prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia 
(zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné 
klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie 
a vedenie školení; organizovanie a vedenie 
konferencií; organizovanie živých vystúpení; živé 
predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); 
hudobná tvorba; služby filmových, divadelných 
a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie 
filmov; prenájom kinematografických prístrojov; 
divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo 
iných predstavení; služby divadelných, koncertných 
a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek na 
zábavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia 
a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok 
(okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem 
vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, 
časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných 
textov); on-line poskytovanie elektronických publikácií 
(bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických 
publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná 
činnosť v malom (DTP služby); organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; on-line 
poskytovanie počítačových hier z počítačových 
sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie 
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach 
zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky 
z oblasti šou biznisu; prekladateľské služby; prenájom 
dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na 
oddych a rekreáciu; prenájom audio prístrojov, 
video prístrojov, videorekordérov, premietačiek, 
televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích 
potrieb a prístrojov; reportérske služby; pomoc pri 
výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy 
a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; 
organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; 
on-line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti 
kopírovania); on-line poskytovanie elektronického 
archívu s prístupom k elektronickým textom, audio-
vizuálnym programom a údajom (bez možnosti 
kopírovania), hrám a zábave; poradenské a informačné 
služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto 
zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 
tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, on-line 
a interaktívnymi počítačovými službami.

(540) Markíza Krimi
(550) slovná
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/A, 

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

 

(210) 593-2022
(220) 15.3.2022
(511) 12, 35 NCL (11)

(511) 12 - Letecké prístroje, stroje a zariadenia; civilné drony.
35 - Reklama; marketing; poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri 
organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne 
poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský výskum.

(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, čierna, biela
(731) KREOFFICE s. r. o., J. V. Starohorského 969/6, Liptovský 

Mikuláš, SK;
(740) Mgr. Samuel Dorociak, Liptovský Mikuláš, SK;

 

(210) 594-2022
(220) 18.3.2022
(511) 6, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 NCL (11)
(511) 6 - Kovové komíny; kovové komínové rúry; kovové 

kryty komínov; kovové komínové striešky; kovové 
potrubia ventilačných a klimatizačných zariadení; 
oceľové rúrky; oceľové rúry; kovové vodovodné 
potrubia; kovové potrubné kolená; kovové nádoby na 
stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové rúry; 
kovové potrubné odbočky; kovové tlakové potrubia.
11 - Teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; 
regenerátory tepla; teplovodné vykurovacie 
zariadenia; výmenníky tepla (nie časti strojov); 
prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským 
kotlom; komínové rúry, dymovody; komínové 
dúchadlá, ventilátory; ohrievače vody; vykurovacie 
zariadenia, vyhrievacie zariadenia; radiátory 
ústredného kúrenia; parné kotly (nie časti strojov); 
kotlové rúry vykurovacích kotlov.
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo 
lepenky; brožúry; kartotékové lístky; hárky papiera; 
katalógy; obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický 
tovar); grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický 
tovar); baliaci papier; zoznamy; tlačivá (formuláre); 
tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožované 
knihy; nákresy; prospekty; ročenky; kalendáre; 
obežníky; letáky.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení 
obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných 
alebo priemyselných podnikov; poradenské služby pri 
riadení obchodnej činnosti; organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; podpora predaja pre tretie 
osoby; organizovanie obchodných veľtrhov; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov 
a služieb.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; 
čistenie a opravy kotlov; inštalácie a opravy 
vykurovacích zariadení; čistenie komínov; inštalácie 
a opravy klimatizačných zariadení; stavebníctvo 
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(stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácie 
inžinierskych sietí na stavenisku; klampiarstvo 
a inštalatérstvo; stavebné informácie; stavebné 
poradenstvo; opravy elektrických vedení; kladenie 
káblov; elektroinštalačné služby.
38 - Komunikácia prostredníctvom optických sietí; 
telefonické služby; telekomunikačné služby.
39 - Rozvod vody; kamiónová nákladná doprava; 
dovoz, doprava; rozvod elektriny; sprostredkovanie 
nákladnej dopravy; distribúcia energie; plnenie fliaš.
40 - Výroba energie; obrábanie kovov; likvidácia 
odpadu.
41 - Akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné 
vzdelávacie kurzy; vzdelávanie; školenia; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; organizovanie kultúrnych alebo 
vzdelávacích výstav; plánovanie a organizovanie 
večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie a vedenie sympózií; koučovanie 
(školenie); odborné preškoľovanie; odborné školenia 
zamerané na odovzdávanie know-how.
42 - Vypracovanie stavebných výkresov; technologický 
výskum; inžinierska činnosť; fyzikálny výskum; 
strojársky výskum; kalibrácia; expertízy (inžinierske 
práce); poradenstvo v oblasti úspory energie; 
výskum v oblasti ochrany životného prostredia; 
poskytovanie vedeckých informácií a poradenstva 
o kompenzácii uhlíkových emisií; vedecké laboratórne 
služby; energetické audity; prieskumné služby v oblasti 
ropného, plynárenského a ťažobného priemyslu.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, červená
(731) Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, Bratislava-

Nové Mesto, SK;
(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK;

 

(210) 596-2022
(220) 18.3.2022
(511) 35, 36, 37, 41 NCL (11)
(511) 35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; 

poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; reklamné plagátovanie; analýzy nákladov; 
rozširovanie reklamných oznamov; prenájom 
kancelárskych strojov a zariadení; poradenstvo 
pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; 
personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení 
podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných 
alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; 
prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný 

alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej 
činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; 
rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský 
výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); 
televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklamné 
agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej 
činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné 
účely a podporu predaja; marketingový prieskum; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; 
obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum 
verejnej mienky; nábor zamestnancov; prenájom 
reklamných plôch; podpora predaja pre tretie 
osoby; spracovanie textov; služby predplácania novín 
a časopisov pre tretie osoby; zásielkové reklamné 
služby; odborné obchodné riadenie umeleckých 
činností; organizovanie veľtrhov; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb 
pre iné podniky); prenájom reklamného času 
v komunikačných médiách; služby porovnávania cien; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; 
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; marketing; 
telemarketingové služby; maloobchodné služby 
s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými 
prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; prenájom 
predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských kontaktných informácií; 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 voľnej nohe; 
vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií 
pre tretie osoby; poskytovanie obchodných 
informácií prostredníctvom webových stránok; online 
poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov 
a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných 
nápadov; externé administratívne riadenie podnikov; 
prenájom bilbordov; indexovanie webových stránok 
na obchodné alebo reklamné účely; správa 
spotrebiteľských vernostných programov; záznamy 
písomnej komunikácie a údajov; zostavovanie 
zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné 
účely; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti 
priraďovania potenciálnych súkromných investorov 
k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; 
poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy 
s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie 
(reklama); dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie 
osoby; finančné a účtovné audity; cielený marketing; 
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vonkajšia reklama; podnikové komunikačné služby; 
poskytovanie spotrebiteľských posudkov tovarov 
na obchodné alebo reklamné účely; poskytovanie 
spotrebiteľských rebríčkov tovarov na obchodné alebo 
reklamné účely.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie 
(maklérstvo); úverové agentúry; realitné 
kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; 
kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; 
sprostredkovanie poistenia; colné deklarácie 
(finančné služby); oceňovanie nehnuteľností; 
organizovanie dobročinných zbierok; zriaďovanie 
fondov; kapitálové investície; finančné záručné 
služby; zmenárenské služby; vydávanie cestovných 
šekov; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie 
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; prenájom bytov; prenájom 
poľnohospodárskych fariem; finančný lízing; finančný 
lízing (finančný prenájom s možnosťou kúpy); 
ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); finančné 
analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby 
v oblasti poisťovníctva; spracovanie platieb 
kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými 
kartami; elektronický prevod kapitálu; vyberanie 
nájomného; vydávanie cenných papierov; úschova 
cenností; prenájom kancelárskych priestorov; finančné 
sponzorstvo; likvidácia podnikov (finančné služby); 
odhadovanie nákladov na opravy (finančné 
odhadovanie); záložné pôžičky; konzervatívne fondy 
(služby); poradenstvo v oblasti splácania dlhov; 
organizovanie financovania stavebných projektov; 
poskytovanie finančných informácií prostredníctvom 
webových stránok; finančné riadenie refundovaných 
platieb (pre tretie osoby); poskytovanie zliav vo 
vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej 
karty; finančné záruky; prenájom zdieľaných 
kancelárskych priestorov; finančné odhady pri 
odpovediach na verejné súťaže; finančný výskum; 
nehnuteľnosti (služby); kolektívne financovanie 
projektov (crowdfunding); vydávanie darčekových 
poukážok.
37 - Asfaltovanie; údržba a opravy motorových 
vozidiel; čistenie interiérov budov; inštalácie, 
údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; 
prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo 
(stavebná činnosť); stavebný dozor; demolácie 
budov; antikorózne úpravy; dezinfekcia; maľovanie 
a opravy reklamných tabúľ; stavba a opravy skladov; 
izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); výstavba 
tovární; izolovanie stavieb; umývanie dopravných 
prostriedkov; inštalácie, údržba a opravy strojov; 
murárske práce; interiérové a exteriérové maľovanie 
a natieranie; hladenie alebo brúsenie pemzou; 
sadrovanie, štukovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; 

autoservisy (údržba a tankovanie); údržba vozidiel; 
prenájom čistiacich strojov; montovanie lešení; 
murovanie, murárske práce; stavebné informácie; 
banské dobývanie; povrchové dobývanie; kladenie 
povrchov komunikácií; čistenie exteriérov budov; 
vŕtanie studní; výstavba obchodov a obchodných 
stánkov; inštalácie, údržba a opravy počítačového 
hardvéru; opravy opotrebovaných alebo poškodených 
strojov; prenájom stavebných žeriavov; pokrývačské 
práce; umelé zasnežovanie; čistenie ciest; inštalácie 
okien a dverí; stavebné poradenstvo; tesárske 
práce; prenájom odvodňovacích čerpadiel; opravy 
elektrických vedení; kladenie káblov; inštalácie 
inžinierskych sietí na stavenisku; elektroinštalačné 
služby; inštalácie a opravy protipovodňových 
zariadení; krajinné úpravy pomocou stavebných 
materiálov.
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; 
vyučovanie; vzdelávanie; školenia; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
organizovanie živých vystúpení; organizovanie 
športových súťaží; plánovanie a organizovanie 
večierkov; praktický výcvik (ukážky); poskytovanie 
informácií o možnostiach rekreácie; organizovanie 
plesov; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); koučovanie (školenie); prenájom športových 
plôch; tlmočenie; turistické prehliadky so 
sprievodcom; odborné školenia zamerané na 
odovzdávanie know-how; prenos obchodných znalostí 
a know-how (školenie); vydávanie osvedčení 
o vzdelaní, konkrétne poskytovanie skúšok v oblasti 
odbornej prípravy a vzdelávania; organizovanie 
zábavných podujatí; organizovanie a vedenie 
športových podujatí.

(540)
 

(550) obrazová
(591) tmavočervená, čierna
(731) GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 

SK;

 

(210) 597-2022
(220) 21.3.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
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obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.

38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
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prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, oranžová
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;

 

(210) 598-2022
(220) 21.3.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 36, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.

35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
36 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
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(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

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

(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto, SK;

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

 

(210) 599-2022
(220) 21.3.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
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na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-

line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, oranžová
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;

 

(210) 600-2022
(220) 21.3.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
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automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 

lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, oranžová
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;

 

(210) 601-2022
(220) 21.3.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 

prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
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súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, oranžová
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;

 

(210) 602-2022
(220) 21.3.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)

(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 
a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 



171 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 

alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, oranžová
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;

 

(210) 608-2022
(220) 21.3.2022
(511) 35, 36, 38 NCL (11)
(511) 35 - Poradenstvo pri organizovaní obchodnej 

činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum 
trhu; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie 
osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; 
zoraďovanie údajov v počítačových databázach; 
aktualizácia a údržba údajov v počítačových 
databázach; obchodné alebo podnikové audity (revízia 
účtov); finančné a účtovné audity; poradenské, 
informačné a konzultačné služby týkajúce sa služieb 
uvedených v triede 35 tohto zoznamu.
36 - Financovanie (služby); poisťovníctvo; 
bankovníctvo; finančné odhady a oceňovanie 
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); 
finančné informácie; finančné analýzy; informácie 
o poistení; sprostredkovanie poistenia; bankové 
hypotéky; pôžičky (finančné úvery); úverové 
agentúry; služby sporiteľní; sprostredkovanie 
nehnuteľností; správa nehnuteľností; prenájom 
nehnuteľností; realitné kancelárie; investovanie 
do fondov; kapitálové investície; poradenstvo 
v oblasti splácania dlhov; finančný lízing; faktoring; 
forfaiting; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie 
vzájomných pohľadávok a záväzkov); sprostredkovanie 
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(maklérstvo); poradenské, informačné a konzultačné 
služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 36 tohto 
zoznamu.
38 - Prenos správ a obrazových informácií týkajúcich sa 
služieb uvedených v triedach 35 a 36 tohto zoznamu 
prostredníctvom počítačov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) tmavomodrá, svetlomodrá
(731) ProHypo s. r. o., Plynárenská 7/C, Bratislava-Ružinov, 

SK;
(740) JUDr. Ingrid Maruniaková, Hviezdoslavov, SK;

 

(210) 610-2022
(220) 21.3.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 

trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
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kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, oranžová
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;

 

(210) 621-2022
(220) 16.3.2022
(511) 29, 30 NCL (11)

(511) 29 - Mliečne výrobky; tvaroh; jogurt; smotana (mliečne 
výrobky); mliečne nápoje (s vysokým obsahom 
mlieka).
30 - Mrazené jogurty (mrazené potraviny); smotanové 
zmrzliny; pudingy.

(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, čierna, fialová, červená, žltá, modrá
(731) AGRO TAMI, a.s, Cabajská 10, Nitra, SK;
(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská 

Bystrica, SK;

 

(210) 623-2022
(220) 21.3.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
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výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 

na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, oranžová
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(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 
mestská časť Staré Mesto, SK;

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

 

(210) 624-2022
(220) 17.3.2022
(511) 3, 21, 31 NCL (11)
(511) 3 - Šampóny pre zvieratá chované v domácnosti 

(neliečivé toaletné prípravky); šampóny pre zvieratá 
(neliečivé hygienické prípravky).
21 - Hrebene a špongie; kefy na zvieratá; vaničky 
pre vtáky; nádržky; česadlá na zvieratá; sitá pre 
domácnosť; korytá na kŕmenie zvierat; hrebene na 
zvieratá; lopatky pre domácnosť; klietky pre zvieratá 
chované v domácnosti; bytové akváriá; rukavice na 
vyčesávanie srsti zvierat; misky na kŕmenie zvierat 
chovaných v domácnosti.
31 - Krmivo a nápoje pre zvieratá; krmivo pre 
zvieratá; psie sucháre; krmivo pre vtáky; prípravky 
na výkrm zvierat; ryžová múka (krmivo); posilňujúce 
prípravky pre zvieratá; suché krmivo; krmivo pre 
zvieratá chované v domácnosti; jedlé predmety na 
žuvanie pre zvieratá; nápoje pre zvieratá chované 
v domácnosti; pieskovaný papier pre domáce zvieratá 
(podstielka); aromatizovaný piesok pre domáce 
zvieratá (podstielka); piesok do toaliet pre zvieratá 
chované v domácnosti.

(540)
 

(550) obrazová
(731) CHOVPET s.r.o., Horné Orešany 351, Trnava, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

 

(210) 625-2022
(220) 21.3.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 

klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
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na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 

mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, oranžová
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;

 

(210) 626-2022
(220) 21.3.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér (nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej 
administratívy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; 
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poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; marketing; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum 
trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) 
predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie 
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 
(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 

plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných); televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, oranžová
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;

 



178 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

(210) 631-2022
(220) 18.3.2022
(511) 35, 40, 41 NCL (11)
(511) 35 - Vydávanie reklamných textov; reklama.

40 - Dámske krajčírstvo, šitie; krajčírstvo; 
úprava textílií; úprava tkanín; vyšívanie; prešívanie 
(stehovanie) textílií.
41 - Rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem 
reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; 
tvorba rozhlasových a televíznych programov; 
divadelné predstavenia; organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých 
vystúpení; organizovanie a vedenie seminárov; 
organizovanie plesov; písanie textov scenárov nie na 
reklamné účely; organizovanie módnych prehliadok 
na zábavné účely; koučovanie (školenie); hudobná 
tvorba; kultúrne, vzdelávacie alebo zábavné služby 
poskytované galériami umenia; réžia predstavení; 
produkcia filmov (nie reklamných); akadémie 
(vzdelávanie); služby estrádnych umelcov; zábava.

(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, modrá
(731) Folklórny súbor Jánošík - Svit, Dom kultúry, P.O.Box 24, 

Svit, SK;
(740) BERNÍK & partneri, s.r.o., Svit, SK;

 

(210) 632-2022
(220) 18.3.2022
(511) 25 NCL (11)
(511) 25 - Obuv; našuchovačky k vode; pančuchy; pančuchy 

absorbujúce pot; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká 
obuv; nízke čižmy; ramienka na dámsku bielizeň; 
šnurovacie topánky; krátke kabátiky; pánska spodná 
bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; živôtiky, 
korzety (spodná bielizeň); kapucne (časti odevov); 
šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; 
pulóvre; svetre; ponožky; podväzky; podväzky na 
pančuchy; sáry čižiem; košele; košele s krátkym 
rukávom; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); 

pančuškové nohavice; kombinézy (oblečenie); spodná 
bielizeň pohlcujúca pot; korzety; kostýmy, obleky; 
konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň); 
chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); kravaty; 
jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické 
oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice (oblečenie); 
šatky, šály; pleteniny (oblečenie); plátenná obuv; 
gabardénové plášte; šnurovačky; galoše; vesty; 
nepremokavé odevy; legíny; oblečenie z úpletových 
textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; športové 
tričká, dresy; zástery; papuče; plážové oblečenie; 
plážová obuv; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánska 
spodná bielizeň (slipy); podprsenky; zvrchníky; bundy; 
plavky (pánske); plavky; kúpacie plášte; topánky; 
topánky na športovanie; vysoká športová obuv; 
čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty 
s kapucňou); spodničky; šatky (na krk); telocvičné 
úbory; odevy z imitácií kože; tričká; šály uviazané pod 
krkom; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); 
masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy 
(veľké šatky na odievanie); legínsy; šatové sukne; 
šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové 
tielka; členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot; 
vyšívané odevy; pokrývky hlavy; palčiaky; odevy so 
zabudovanými svetelnými diódami; šatky (na hlavu); 
priľnavé podprsenky; termorukavice na zariadenia 
s dotykovým displejom; tvárové rúška (odevy), nie na 
lekárske alebo hygienické použitie; cyklistické rukavice; 
odevy na športovanie s integrovanými digitálnymi 
senzormi.

(540) TRUEFALA
(550) slovná
(731) Žárská Petra, Lednica 322, Púchov, SK;

Žárska Dominika, Lednica 322, Púchov, SK;

 

(210) 634-2022
(220) 22.3.2022
(511) 35, 41 NCL (11)
(511) 35 - Maloobchodné služby s potravinami 

v bio kvalite, s výrobkami tradičných remesiel, 
s výrobkami ľudového umenia a s výrobkami 
úžitkového umenia; organizovanie obchodných výstav 
umeleckých a ľudových remesiel; prezentácia regiónu 
na obchodných výstavách; podpora predaja pre tretie 
osoby; prenájom predajných stánkov.
41 - Organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie 
kultúrnych podujatí na prezentáciu tradičnej ľudovej 
kultúry, tradičných remesiel, výrobkov ľudového 
umenia a úžitkového umenia; regionálne kultúrne, 
vzdelávacie alebo zábavné služby; organizovanie 
hudobných vystúpení; organizovanie tanečných 
vystúpení; organizovanie a vedenie folklórnych 
festivalov; organizovanie živých vystúpení; divadelné 
predstavenia; zábava; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie voľnočasových aktivít pre 
deti, mládež a dospelých (výchovno-vzdelávacia, 
zábavná, športová a kultúrna činnosť); organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; služby 
animátorov voľného času pre návštevníkov.
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(540)
 

(550) obrazová
(731) Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 168/35, 

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

SK;

 

(210) 640-2022
(220) 21.3.2022
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 NCL (11)
(511) 9 - Elektronické, optické a meracie prístroje 

a zariadenia; prístroje na záznam, prenos, spracovanie 
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo údajov; 
telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie 
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; 
prístroje na prenos údajov; magnetické nosiče údajov; 
počítače; periférne zariadenia počítačov; elektronické 
obvody na prenos programových údajov; počítačový 
softvér(nahraté počítačové programy); počítačový 
softvér (sťahovateľný); elektronické publikácie 
(sťahovateľné); digitálna hudba (sťahovateľná); MP3 
prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; počítačové 
klávesnice; modemy; čipové telefónne karty; 
exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; 
gramofónové platne; gramofóny; hudobné mincové 
automaty; kamery; magnetofóny; mobilné telefóny; 
elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
16 - Papier; kartón; lepenka; tlačoviny; 
tlačené publikácie; časopisy (periodiká); noviny; 
knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie 
(tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; 
sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; tlačené 
reklamné materiály; letáky; kancelárske potreby 
okrem nábytku.
28 - Biliardové stoly; karty na bingo; dáma (hra); 
domino (hra); hracie karty; hracie kocky; hracie žetóny; 
stavebnicové kocky (hračky); kolky (hra); ruletové 
kolesá; stolové hry; šachové hry; šípky (hra); žetóny 
na hazardné hry; stieracie žreby (na lotériové hry); 
výherné hracie automaty; prístroje na elektronické 
hry; hracie žreby a tikety.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti 
reklamy; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti obchodnej administratívy; poradenské 
a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených 
v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie 
obchodných alebo podnikateľských informácií; 
marketing; obchodný alebo podnikateľský prieskum; 
prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy 
nákladov; hospodárske (ekonomické)predpovede; 
správa počítačových súborov; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou 

(public relations); organizovanie obchodných 
alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; 
predvádzanie tovaru; reklamné plagátovanie; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre 
tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
rozhlasová reklama; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; reklama 
prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné 
agentúry; televízna reklama; reklamné služby 
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom 
telefónnej siete, dátovej siete, informačnej 
siete, elektronickej siete, komunikačnej siete 
alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií 
obchodného alebo reklamného charakteru; 
poskytovanie multimediálnych informácií obchodného 
alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); 
prenájom reklamných materiálov; obchodné 
sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; 
vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné 
kancelárie.
38 - Elektronická pošta; vysielanie káblovej 
televízie; vysielacie služby; telekomunikačné služby; 
televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; telefonické 
služby; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov 
na prenos správ; poskytovanie audiotextových 
telekomunikačných služieb.
41 - Vzdelávanie; zábava; zábavné parky; informácie 
o možnostiach zábavy; organizovanie a vedenie 
lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií 
a stávkových hier prostredníctvom internetu; 
organizovanie a vedenie hier o peniaze; 
organizovanie elektronických kurzových stávok; 
organizovanie kurzových stávok; organizovanie 
kurzových stávok prostredníctvom internetu; 
hazardné hry (herne); poskytovanie športovísk; 
tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, 
spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; 
nahrávanie videofilmov; televízna zábava; divadelné 
predstavenia; tvorba divadelných alebo iných 
predstavení; prenájom kinematografických prístrojov; 
prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných 
sál a televíznych štúdií; prenájom dekorácií 
na predstavenia; požičiavanie kinematografických 
filmov; požičiavanie videopások; produkcia filmov 
(nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie 
informácií oblasti kultúry, športu, zábavy 
a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie 
plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie 
športových súťaží; organizovanie vedomostných 
súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie 
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie 
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie 
školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; nahrávacie štúdiá 
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(služby); reportérske služby; vydávanie textov 
(okrem reklamných); elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); on-line poskytovanie 
elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); 
on-line vydávanie elektronických kníh, novín 
a časopisov; on-line poskytovanie počítačových hier 
(z počítačových sietí); prenájom videorekordérov; 
požičiavanie audio prístrojov; organizovanie a vedenie 
konferencií poskytované on-line prostredníctvom 
telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; 
organizovanie a vedenie seminárov poskytované on-
line prostredníctvom telekomunikačného spojenia 
alebo počítačovej siete; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba) poskytované on-line 
prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo 
počítačovej siete; on-line poskytovanie digitálnej 
hudby (bez možnosti kopírovania); informácie 
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní 
poskytované on-line z počítačových databáz 
alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; 
fotografické reportáže; nahrávanie videopások; 
vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských 
podujatí a hier (nie na reklamné účely); 
organizovanie vedomostných alebo zábavných 
súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov 
a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; 
prekladateľské služby; organizovanie zábavných 
a súťažných hier (okrem reklamných);televízna 
zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť 
divákov; interaktívne zábavné služby s použitím 
mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na 
zábavné predstavenia.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, biela, oranžová
(731) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;

 

(210) 652-2022
(220) 25.3.2022
(511) 31 NCL (11)
(511) 31 - Krmivo pre zvieratá.
(540) PANAKEI

(550) slovná
(731) Panakei Slovakia, s. r. o., Hviezdoslavova 17, Ladce, SK;

 

(210) 660-2022
(220) 21.3.2022
(511) 35, 41 NCL (11)
(511) 35 - Maloobchodné služby s potravinami 

v bio kvalite, s výrobkami tradičných remesiel, 
s výrobkami ľudového umenia a s výrobkami 
úžitkového umenia; organizovanie obchodných výstav 
umeleckých a ľudových remesiel; prezentácia regiónu 
na obchodných výstavách; podpora predaja pre tretie 
osoby; prenájom predajných stánkov.
41 - Organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie 
kultúrnych podujatí na prezentáciu tradičnej ľudovej 
kultúry, tradičných remesiel, výrobkov ľudového 
umenia a úžitkového umenia; regionálne kultúrne, 
vzdelávacie alebo zábavné služby; organizovanie 
hudobných vystúpení; organizovanie tanečných 
vystúpení; organizovanie a vedenie folklórnych 
festivalov; organizovanie živých vystúpení; divadelné 
predstavenia; zábava; organizovanie a vedenie 
tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych 
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie 
seminárov; organizovanie voľnočasových aktivít pre 
deti, mládež a dospelých (výchovno-vzdelávacia, 
zábavná, športová a kultúrna činnosť); organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; služby 
animátorov voľného času pre návštevníkov.

(540)
 

(550) obrazová
(731) Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 168/35, 

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

SK;

 

(210) 674-2022
(220) 28.3.2022
(511) 39, 40 NCL (11)
(511) 39 - Rozvod elektriny; distribúcia energie; dovoz, 

doprava; doprava, preprava; doprava a skladovanie 
odpadu; sprostredkovanie dopravy; prenájom 
dopravných prostriedkov; logistické služby v doprave.
40 - Výroba energie; opracovávanie dreva; 
stínanie, pílenie a kálanie dreva; spracovanie 
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odpadu (transformácia); likvidácia odpadu; spaľovanie 
odpadu; triedenie odpadu.

(540) BUČINA ZVOLEN
(550) slovná
(731) BUČINA ZVOLEN, a.s., Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen, 

SK;
(740) Barger Prekop s.r.o., Bratislava-Staré Mesto, SK;

 

(210) 683-2022
(220) 28.3.2022
(511) 5 NCL (11)
(511) 5 - Farmaceutické prípravky; lekárske prípravky; 

hygienické prípravky na lekárske použitie; diétne 
potraviny na lekárske účely; dietetické prípravky na 
lekárske účely; výživové doplnky pre ľudskú spotrebu.

(540) SIGLETIC
(550) slovná
(731) Swiss Pharma International AG, Lindenstrasse 22, 8008 

Zurich, CH;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(210) 690-2022
(220) 25.3.2022
(511) 4, 5 NCL (11)
(511) 4 - Sviečky (na svietenie); sviečky zo sójového vosku.

5 - Masážne sviečky na terapeutické použitie.
(540) dizajn od lesa
(550) slovná
(731) Brinichová Paulína, Ing., Hornočermánska 3563/44B, 

Nitra, SK;
(740) Čerbák Matej, Mgr., Bratislava-Rača, SK;

 

(210) 705-2022
(220) 28.3.2022
(511) 29, 30, 32, 43 NCL (11)
(511) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie 

a zelenina; mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové 
výťažky.
30 - Chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; káva, čaj, 
kakao a ich náhradky; ocot, omáčky a iné chuťové 
prísady; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky.
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; 
ovocné nápoje a ovocné džúsy; pivo; sirupy a iné 
prípravky na výrobu nealkoholických nápojov.
43 - Stravovacie služby; dodávanie hotových jedál 
a nápojov na objednávku (ketering); reštauračné 
(stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary).

(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, červená, čierna, hnedá, modrá, sivomodrá, žltá
(731) Mr. KEBAB s.r.o., Košice-Juh 2956/1, Košice IV, SK;
(740) Ing. Ivan Regina - PATEZNA, Košice-Západ, SK;

 

(210) 710-2022
(220) 30.3.2022
(511) 30 NCL (11)
(511) 30 - Sušienky; keksy; prípravky z obilnín; cukrovinky; 

ovsené potraviny; ovsené vločky; obilninové vločky; 
müsli; obilninové chuťovky; cereálne tyčinky.

(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, čierna, sivá, červená, zelená, tmavohnedá, 

bledohnedá, béžová, krémová, mandľová, oriešková, 
ružová

(731) ÚSOVSKO SK, s.r.o., Sibírska 1329, 908 51 Holíč 1, SK;
(740) BEATOW PARTNERS s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, SK;

 

(210) 711-2022
(220) 29.3.2022
(511) 3 NCL (11)
(511) 3 - Opaľovacie oleje; kozmetické prípravky; pleťové 

vody na opaľovanie; opaľovacie gély; krémy na 
opaľovanie; prípravky na ochranu pred slnkom; 
opaľovacie krémy a pleťové vody; krémy na ochranu 
pred slnkom; pleťové vody na ochranu pred slnkom 
(na kozmetické použitie); tyčinky na ochranu pred 
slnkom; vode odolné prípravky na ochranu pred 
slnečným žiarením; krémy po opaľovaní; hydratačné 
krémy po opaľovaní; pleťové vody po opaľovaní; 
spreje s minerálnou vodou na kozmetické účely; 
oleje na opaľovanie (kozmetické prípravky); parfémy; 
mydlá (kocky); tekuté mydlá; líčidlá na tvár; očné 
krémy; krémy na pery; krémy na tvár na kozmetické 
účely; tonizujúce mlieka na tvár, telo a ruky; pleťové 
zábaly na tvár; krémy na sprchovanie; gély na 
sprchovanie; pena do kúpeľa; telové pleťové vody; 
telové emulzie; telové krémy; hydratačné pleťové vody 
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na telo (kozmetika); prostriedky na čistenie tela (telový 
peeling); krémy na telo a tvár; krémy na ruky; tvárové 
sérum na kozmetické účely; neliečivé pleťové séra; 
kozmetické séra; hydratačné prípravky; prípravky na 
zvlhčovanie tváre (kozmetika); masky na hydratáciu 
pleti; hydratačné prípravky proti starnutiu; zvlhčujúce 
prípravky zabraňujúce starnutiu (na kozmetické účely); 
pleťové hydratačné prípravky; prípravky na odlíčenie; 
krémy na odličovanie; gély na odličovanie; pleťové 
vody na odličovanie; pleťové mlieka na odličovanie; 
obrúsky napustené prípravkami na odlíčenie; čistiace 
masky na tvár; jednorazové obrúsky napustené 
čistiacimi látkami pre použitie na tvár; dezodoranty 
a prípravky proti poteniu (antiperspiranty); kozmetické 
prípravky na zoštíhlenie; prípravky na prekrytie vrások; 
kozmetické prípravky na čistenie tela; prípravky 
na čistenie tváre (kozmetické prípravky); exfoliačné 
peelingy na kozmetické účely; pleťové masky na tvár.

(540)
 

(550) obrazová
(731) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI 

ETAIRIA KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON 
& PHARMAKEFTIKON EIDON, Amarousiou – 
Halandriou 26, 151 25 Maroussi, GR;

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

 

(210) 717-2022
(220) 29.3.2022
(511) 3 NCL (11)
(511) 3 - Opaľovacie oleje; kozmetické prípravky; pleťové 

vody na opaľovanie; opaľovacie gély; krémy na 
opaľovanie; prípravky na ochranu pred slnkom; 
opaľovacie krémy a pleťové vody; krémy na ochranu 
pred slnkom; pleťové vody na ochranu pred slnkom 
(na kozmetické použitie); tyčinky na ochranu pred 
slnkom; vode odolné prípravky na ochranu pred 
slnečným žiarením; krémy po opaľovaní; hydratačné 
krémy po opaľovaní; pleťové vody po opaľovaní; 
spreje s minerálnou vodou na kozmetické účely; 
oleje na opaľovanie (kozmetické prípravky); parfémy; 
mydlá (kocky); tekuté mydlá; líčidlá na tvár; očné 

krémy; krémy na pery; krémy na tvár na kozmetické 
účely; tonizujúce mlieka na tvár, telo a ruky; pleťové 
zábaly na tvár; krémy na sprchovanie; gély na 
sprchovanie; pena do kúpeľa; telové pleťové vody; 
telové emulzie; telové krémy; hydratačné pleťové vody 
na telo (kozmetika); prostriedky na čistenie tela (telový 
peeling); krémy na telo a tvár; krémy na ruky; tvárové 
sérum na kozmetické účely; neliečivé pleťové séra; 
kozmetické séra; hydratačné prípravky; prípravky na 
zvlhčovanie tváre (kozmetika); masky na hydratáciu 
pleti; hydratačné prípravky proti starnutiu; zvlhčujúce 
prípravky zabraňujúce starnutiu (na kozmetické účely); 
pleťové hydratačné prípravky; prípravky na odlíčenie; 
krémy na odličovanie; gély na odličovanie; pleťové 
vody na odličovanie; pleťové mlieka na odličovanie; 
obrúsky napustené prípravkami na odlíčenie; čistiace 
masky na tvár; jednorazové obrúsky napustené 
čistiacimi látkami pre použitie na tvár; dezodoranty 
a prípravky proti poteniu (antiperspiranty); kozmetické 
prípravky na zoštíhlenie; prípravky na prekrytie vrások; 
kozmetické prípravky na čistenie tela; prípravky 
na čistenie tváre (kozmetické prípravky); exfoliačné 
peelingy na kozmetické účely; pleťové masky na tvár.

(540) CLINEA
(550) slovná
(731) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI 

ETAIRIA KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON 
& PHARMAKEFTIKON EIDON, Amarousiou – 
Halandriou 26, 151 25 Maroussi, GR;

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

 

(210) 719-2022
(220) 30.3.2022
(511) 30 NCL (11)
(511) 30 - Sušienky; keksy; prípravky z obilnín; cukrovinky; 

ovsené potraviny; ovsené vločky; obilninové vločky; 
müsli; obilninové chuťovky; cereálne tyčinky.

(540)
 

(550) obrazová
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(591) biela, čierna, sivá, červená, zelená, tmavohnedá, 
bledohnedá, béžová, krémová, mandľová, oriešková, 
ružová, cyklámenová, bordová, tmavozelená

(731) ÚSOVSKO SK, s.r.o., Sibírska 1329, 908 51 Holíč 1, SK;
(740) BEATOW PARTNERS s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, SK;

 

(210) 729-2022
(220) 1.4.2022
(511) 29 NCL (11)
(511) 29 - Maslo; smotana (mliečne výrobky); syry; mlieko; 

mliečne výrobky.
(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, biela
(731) GASTLAND s.r.o., Barca 1678, 040 17 Košice-Barca, SK;

 

(210) 749-2022
(220) 4.4.2022
(511) 29 NCL (11)
(511) 29 - Potravinársky slnečnicový olej.
(540)
 

(550) obrazová
(591) žltá, červená
(731) GASTLAND s.r.o., Barca 1678, 040 17 Košice-Barca, SK;

 

(210) 750-2022
(220) 4.4.2022
(511) 30 NCL (11)
(511) 30 - Paradajková omáčka.

(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, červená, biela, čierna
(731) GASTLAND s.r.o., Barca 1678, 040 17 Košice-Barca, SK;

 

(210) 751-2022
(220) 4.4.2022
(511) 29 NCL (11)
(511) 29 - Potravinový extra panenský olivový olej.
(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, biela, zlatá, čierna
(731) GASTLAND s.r.o., Barca 1678, 040 17 Košice-Barca, SK;

 

(210) 753-2022
(220) 5.4.2022
(511) 5, 10, 44 NCL (11)
(511) 5 - Zubné abrazíva; zubné amalgámy; zubné cementy.
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10 - Krúžky na prerezávanie zubov; umelé zuby; 
čapy na umelé zuby; umelé chrupy; umelé sánky; 
rontgenové snímky na lekárske použitie; chrániče 
zubov na stomatologické použitie.
44 - Zubné lekárstvo; lekárske služby; starostlivosť 
o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; zdravotné 
strediská (služby); nemocnice (služby); zdravotnícka 
starostlivosť; lekárske služby; plastická chirurgia; 
farmaceutické poradenstvo; prenájom zdravotníckeho 
vybavenia; lekárnické služby (príprava predpísaných 
liekov); prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné 
strediská; zdravotné poradenstvo; zdravotné 
prehliadky; ortodontické služby; poradenstvo v oblasti 
stravovania a výživy; služby regeneratívnej medicíny.

(540) Kräu Clinic
(550) slovná
(731) Talian Marcel, Lúčna 1773/25A, Rovinka, SK;
(740) PRIELOMEK & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o., 

Bratislava-Petržalka, SK;

 

(210) 756-2022
(220) 4.4.2022
(511) 4, 12, 35 NCL (11)

(511) 4 - Mazacie oleje; priemyselné oleje; motorové oleje.
12 - Brzdové obloženia do dopravných prostriedkov; 
brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové dielce do vozidiel; 
brzdové platničky na automobily.
35 - Reklama; marketing; rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, 
vzorky).

(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, čierna
(731) AUTODIELYBB s.r.o., Kremnička 4080/79, Banská 

Bystrica, SK;
(740) JUDr. Martin Bajužík, advokát, Bratislava-Petržalka, SK;
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#header_20077

FG3M Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky
20077_header#

(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111)

2617-2016 257297 2567-2021 257321 2832-2021 257332 2949-2021 257399
2338-2019 257425 2573-2021 257480 2833-2021 257494 2950-2021 257400
1951-2020 257424 2609-2021 257320 2841-2021 257334 2951-2021 257401
2622-2020 257422 2630-2021 257369 2842-2021 257495 2952-2021 257402
2788-2020 257426 2633-2021 257370 2847-2021 257335 2953-2021 257403

295-2021 257298 2658-2021 257371 2848-2021 257338 2955-2021 257404
604-2021 257427 2664-2021 257372 2849-2021 257339 2956-2021 257405
609-2021 257428 2671-2021 257373 2850-2021 257496 2957-2021 257406
905-2021 257299 2676-2021 257374 2856-2021 257504 2958-2021 257407
922-2021 257429 2679-2021 257375 2858-2021 257505 2959-2021 257408

1030-2021 257300 2690-2021 257376 2862-2021 257340 2960-2021 257409
1096-2021 257301 2691-2021 257377 2863-2021 257341 2961-2021 257410
1349-2021 257430 2701-2021 257378 2866-2021 257497 2962-2021 257411
1498-2021 257302 2706-2021 257379 2867-2021 257498 2963-2021 257412
1654-2021 257303 2708-2021 257380 2868-2021 257499 2964-2021 257413
1727-2021 257431 2709-2021 257381 2869-2021 257500 2965-2021 257414
1728-2021 257432 2711-2021 257382 2870-2021 257336 2966-2021 257415
1729-2021 257433 2713-2021 257383 2872-2021 257337 2967-2021 257416
1865-2021 257434 2727-2021 257384 2873-2021 257342 2968-2021 257417
1972-2021 257435 2731-2021 257385 2874-2021 257343 2969-2021 257418
2046-2021 257423 2740-2021 257481 2875-2021 257344 2970-2021 257419
2051-2021 257304 2741-2021 257482 2876-2021 257345 2971-2021 257368
2060-2021 257436 2743-2021 257386 2877-2021 257346 2972-2021 257420
2064-2021 257305 2745-2021 257483 2880-2021 257347 2973-2021 257421
2072-2021 257437 2747-2021 257387 2881-2021 257348 2974-2021 257449
2097-2021 257306 2749-2021 257484 2882-2021 257349 2976-2021 257451
2135-2021 257438 2750-2021 257485 2883-2021 257350 2978-2021 257450
2137-2021 257439 2758-2021 257388 2884-2021 257351 2979-2021 257452
2219-2021 257440 2759-2021 257389 2885-2021 257501 2980-2021 257454
2222-2021 257307 2767-2021 257390 2887-2021 257352 2981-2021 257456
2223-2021 257308 2769-2021 257391 2888-2021 257357 2988-2021 257453
2224-2021 257309 2770-2021 257392 2889-2021 257353 2993-2021 257457
2230-2021 257441 2777-2021 257486 2891-2021 257354 2994-2021 257458
2240-2021 257442 2778-2021 257393 2893-2021 257355 2995-2021 257459
2266-2021 257443 2781-2021 257322 2894-2021 257356 3010-2021 257455
2297-2021 257444 2783-2021 257323 2896-2021 257502 3013-2021 257460
2303-2021 257310 2786-2021 257487 2897-2021 257358 3014-2021 257462
2348-2021 257445 2787-2021 257324 2905-2021 257359 3015-2021 257461
2376-2021 257446 2788-2021 257325 2906-2021 257503 3016-2021 257463
2415-2021 257311 2789-2021 257488 2907-2021 257360 3018-2021 257464
2418-2021 257312 2791-2021 257326 2908-2021 257361 3031-2021 257467
2419-2021 257313 2799-2021 257327 2909-2021 257362 3032-2021 257468
2436-2021 257314 2803-2021 257328 2910-2021 257363 3033-2021 257469
2439-2021 257315 2805-2021 257329 2915-2021 257394 3034-2021 257470
2453-2021 257447 2809-2021 257489 2916-2021 257395 3035-2021 257471
2458-2021 257477 2811-2021 257490 2918-2021 257396 3036-2021 257472
2462-2021 257448 2814-2021 257491 2923-2021 257364 3037-2021 257473
2490-2021 257316 2824-2021 257492 2924-2021 257365 3038-2021 257474
2491-2021 257317 2825-2021 257330 2928-2021 257366 3039-2021 257475
2500-2021 257478 2827-2021 257331 2929-2021 257367 3040-2021 257476
2522-2021 257479 2828-2021 257333 2941-2021 257397 3048-2021 257465
2540-2021 257318 2830-2021 257493 2948-2021 257398 3049-2021 257466
2543-2021 257319
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(111) 257297
(151) 29.3.2022
(180) 14.12.2026
(210) 2617-2016
(220) 14.12.2016
(442) 7.12.2021
(732) Gurmáni s.r.o., Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257298
(151) 29.3.2022
(180) 29.1.2031
(210) 295-2021
(220) 29.1.2021
(442) 7.12.2021
(732) Defense Pro, s.r.o., Moyzesova 4/A, Pezinok, SK;
(740) Žižka Petr Mgr., LL.M., Plzeň, CZ;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257299
(151) 29.3.2022
(180) 31.3.2031
(210) 905-2021
(220) 31.3.2021
(442) 7.12.2021
(732) GOSECURE INC., 4225 Executive Square, Suite 1600, 

920 37 La Jolla, California, US;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257300
(151) 29.3.2022
(180) 14.4.2031
(210) 1030-2021
(220) 14.4.2021
(442) 7.12.2021
(732) Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, Am 

Heisterbusch 11, 192 58 Gallin, DE;
(740) TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o., 

Bratislava-Dúbravka, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257301
(151) 29.3.2022
(180) 19.4.2031
(210) 1096-2021
(220) 19.4.2021
(442) 7.12.2021
(732) ORNAMENT, s.r.o., Hviezdoslavova 2, Moldava nad 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257302
(151) 29.3.2022
(180) 27.5.2031
(210) 1498-2021
(220) 27.5.2021
(442) 7.12.2021
(732) Opravdove hubnuti s.r.o., Českomoravská 2408/1a, 

190 00 Praha 9 - Libeň, CZ;
(740) Magdaléna Bachratá, Zálesie, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257303
(151) 29.3.2022
(180) 14.6.2031
(210) 1654-2021
(220) 14.6.2021
(442) 7.12.2021
(732) Jozef Badánik - BADAS, K. Salvu 12, 034 01 Ružomberok 

1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257304
(151) 29.3.2022
(180) 6.8.2031
(210) 2051-2021
(220) 6.8.2021
(442) 7.12.2021
(732) FRUJO, a. s., č.p. 710, 691 53 Tvrdonice, CZ;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257305
(151) 29.3.2022
(180) 9.8.2031
(210) 2064-2021
(220) 9.8.2021
(442) 7.12.2021
(732) krasnybyt.sk s. r. o., Lachova 20, Bratislava, SK;
(740) LEGALIA, advokátska kancelária, s. r. o., Bratislava-

Ružinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257306
(151) 29.3.2022
(180) 14.8.2031
(210) 2097-2021
(220) 14.8.2021
(442) 7.12.2021
(732) SGH s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257307
(151) 29.3.2022
(180) 26.8.2031
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(210) 2222-2021
(220) 26.8.2021
(442) 7.12.2021
(732) NOBAX s.r.o., Železničný rad 73/14, Nová Baňa, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257308
(151) 29.3.2022
(180) 26.8.2031
(210) 2223-2021
(220) 26.8.2021
(442) 7.12.2021
(732) NOBAX s.r.o., Železničný rad 73/14, Nová Baňa, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257309
(151) 29.3.2022
(180) 26.8.2031
(210) 2224-2021
(220) 26.8.2021
(442) 7.12.2021
(732) NOBAX s.r.o., Železničný rad 73/14, Nová Baňa, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257310
(151) 29.3.2022
(180) 7.9.2031
(210) 2303-2021
(220) 7.9.2021
(442) 7.12.2021
(732) Reality - stavby, s.r.o., J. Ťatliaka 1782/1, 026 01 Dolný 

Kubín 1, SK;
(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová 

a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257311
(151) 29.3.2022
(180) 21.9.2031
(210) 2415-2021
(220) 21.9.2021
(442) 7.12.2021
(732) ZAŠA, s. r. o., Prte 561/30, 027 32 Zuberec, SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257312
(151) 29.3.2022
(180) 21.9.2031
(210) 2418-2021
(220) 21.9.2021

(442) 7.12.2021
(732) JO MALONE INC., 767 Fifth Avenue, New York NY 

10153, US;
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257313
(151) 29.3.2022
(180) 21.9.2031
(210) 2419-2021
(220) 21.9.2021
(442) 7.12.2021
(732) JO MALONE INC., 767 Fifth Avenue, New York NY 

10153, US;
(740) Čermák Jiří, JUDr., Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257314
(151) 29.3.2022
(180) 23.9.2031
(210) 2436-2021
(220) 23.9.2021
(442) 7.12.2021
(732) Premium Business Club s.r.o., Pribinova 4, 811 09 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) LEXANTE s.r.o., Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257315
(151) 29.3.2022
(180) 23.9.2031
(210) 2439-2021
(220) 23.9.2021
(442) 7.12.2021
(732) Premium Business Club s.r.o., Pribinova 4, 811 09 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) LEXANTE s.r.o., Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257316
(151) 29.3.2022
(180) 30.9.2031
(210) 2490-2021
(220) 30.9.2021
(442) 7.12.2021
(732) EZO.sk, s.r.o., Hviezdoslavova 7, Prešov, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257317
(151) 29.3.2022
(180) 30.9.2031
(210) 2491-2021
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(220) 30.9.2021
(442) 7.12.2021
(732) EZO.sk, s.r.o., Hviezdoslavova 7, Prešov, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257318
(151) 29.3.2022
(180) 4.10.2031
(210) 2540-2021
(220) 4.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Zurek Michal, Mgr., Jasovská 3187/47, 851 07 

Bratislava-Petržalka, SK;
(740) JUDr. Erik Štepánek, advokát, Banská Bystrica 1, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257319
(151) 29.3.2022
(180) 4.10.2031
(210) 2543-2021
(220) 4.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Zurek Michal, Mgr., Jasovská 3187/47, 851 07 

Bratislava-Petržalka, SK;
(740) JUDr. Erik Štepánek, advokát, Banská Bystrica 1, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257320
(151) 29.3.2022
(180) 12.10.2031
(210) 2609-2021
(220) 12.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Ing. Pavol Blaho - Palove, Dúhová 1850/11, Senec, SK;
(740) JUDr. Ladislav Masník – advokátska kancelária, s.r.o., 

Bratislava-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257321
(151) 29.3.2022
(180) 6.10.2031
(210) 2567-2021
(220) 6.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Nie s.r.o., Janáčkova 2, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, 

SK;
(740) Balko Patrik, Mgr., Bratislava-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257322
(151) 29.3.2022
(180) 31.10.2031
(210) 2781-2021
(220) 31.10.2021

(442) 7.12.2021
(732) ARCO COM s.r.o., J.D. Matejovie 1581/2B, 033 01 

Liptovský Hrádok 1, SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257323
(151) 29.3.2022
(180) 31.10.2031
(210) 2783-2021
(220) 31.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) FC Spartak, a.s., Dolné bašty 14, 917 01 Trnava 1, SK;
(740) Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257324
(151) 29.3.2022
(180) 2.11.2031
(210) 2787-2021
(220) 2.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka 

cesta 6, 8501 Novo mesto, SI;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257325
(151) 29.3.2022
(180) 2.11.2031
(210) 2788-2021
(220) 2.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) MAS RUDOHORIE, o.z., Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný 

Medzev, SK;
(740) Ing. Štefan Cicholes, SIGNUM, patentová a známková 

kancelária, Košice 17, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257326
(151) 29.3.2022
(180) 2.11.2031
(210) 2791-2021
(220) 2.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) F.H.Prager s.r.o., Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým 

vrchem, Krnov 794 01, CZ;
(740) Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Banská Bystrica, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257327
(151) 29.3.2022
(180) 2.11.2031
(210) 2799-2021
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(220) 2.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Vilím Miroslav, Mgr., Na pasekách 18, 831 06 Bratislava 

- mestská časť Rača, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257328
(151) 29.3.2022
(180) 2.11.2031
(210) 2803-2021
(220) 2.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Myluxbazar s.r.o., Jasovská 60B, 040 11 Košice-Pereš, 

SK;
(740) BENČÍK & PARTNERS, s.r.o., Prešov 1, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257329
(151) 29.3.2022
(180) 2.11.2031
(210) 2805-2021
(220) 2.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) ATHMO.LAB s.r.o., Lidická 19, 602 00 Brno, CZ;
(740) JUDr. Rastislav Posluch, Bratislava-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257330
(151) 29.3.2022
(180) 5.11.2031
(210) 2825-2021
(220) 5.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/A, 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257331
(151) 29.3.2022
(180) 5.11.2031
(210) 2827-2021
(220) 5.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/A, 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257332
(151) 29.3.2022
(180) 5.11.2031
(210) 2832-2021
(220) 5.11.2021

(442) 7.12.2021
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/A, 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257333
(151) 29.3.2022
(180) 5.11.2031
(210) 2828-2021
(220) 5.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Jana Klačková, Slnečná 1394/33, 922 21 Moravany nad 

Váhom, SK;
(740) Sidor a partneri, s. r. o., Hlohovec 1, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257334
(151) 29.3.2022
(180) 6.11.2031
(210) 2841-2021
(220) 6.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Moser Viktória, PhDr., Sládkovičova 19, 083 01 

Sabinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257335
(151) 29.3.2022
(180) 8.11.2031
(210) 2847-2021
(220) 8.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Mores Resort, a. s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava-

Ružinov, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257336
(151) 29.3.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2870-2021
(220) 10.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Mores Resort, a. s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava-

Ružinov, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257337
(151) 29.3.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2872-2021
(220) 10.11.2021
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(442) 7.12.2021
(732) Mores Resort, a. s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava-

Ružinov, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257338
(151) 29.3.2022
(180) 9.11.2031
(210) 2848-2021
(220) 9.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5, 480 00 

Koprivnica, HR;
(740) Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová 

a známková kancelária, Bratislava-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257339
(151) 29.3.2022
(180) 8.11.2031
(210) 2849-2021
(220) 8.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) SAJDAK, spol. s r. o., Liptovská Osada 792, Liptovská 

Osada, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257340
(151) 29.3.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2862-2021
(220) 10.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) FUUD s. r. o., Urbárska cesta 1070, Važec, SK;
(740) Advokátska kancelária JUDr. Andrej Opet, s. r. o., 

Trenčín 5, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257341
(151) 29.3.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2863-2021
(220) 10.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Nestor Capital Investments s.r.o., Košická 58, 

Bratislava-Ružinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257342
(151) 29.3.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2873-2021

(220) 10.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Novartis AG,., 4002 Basel, CH;
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava-Nové Mesto, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257343
(151) 29.3.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2874-2021
(220) 10.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Martinkovič Július, Malý Čepčín 90, 038 45 Malý 

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

Bratislava-Ružinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257344
(151) 29.3.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2875-2021
(220) 10.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) holiport.sk s.r.o., Mierová 371/24, Bratislava-Ružinov, 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257345
(151) 29.3.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2876-2021
(220) 10.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) VALFAM s. r. o., Mierová 24/371, Bratislava, SK;
(740) Lanikova Group, s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257346
(151) 29.3.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2877-2021
(220) 10.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) VALFAM s. r. o., Mierová 24/371, Bratislava, SK;
(740) Lanikova Group, s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257347
(151) 29.3.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2880-2021
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(220) 10.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) PJ Trade s.r.o., Drotárska cesta 6385/19B, Bratislava-

Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257348
(151) 29.3.2022
(180) 11.11.2031
(210) 2881-2021
(220) 11.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Rakyta Land Development, a.s., Legionárska 10, 

Bratislava-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257349
(151) 29.3.2022
(180) 11.11.2031
(210) 2882-2021
(220) 11.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Rakyta Land Development, a.s., Legionárska 10, 

Bratislava-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257350
(151) 29.3.2022
(180) 11.11.2031
(210) 2883-2021
(220) 11.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Rakyta Land Development, a.s., Legionárska 10, 

Bratislava-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257351
(151) 29.3.2022
(180) 11.11.2031
(210) 2884-2021
(220) 11.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Rakyta Land Development, a.s., Legionárska 10, 

Bratislava-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257352
(151) 29.3.2022
(180) 11.11.2031
(210) 2887-2021
(220) 11.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec 1, 

SK;

(740) JUDr. Diana Hrončeková, advokátka, Banská Bystrica 1, 
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257353
(151) 29.3.2022
(180) 11.11.2031
(210) 2889-2021
(220) 11.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec 1, 

SK;
(740) JUDr. Diana Hrončeková, advokátka, Banská Bystrica 1, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257354
(151) 29.3.2022
(180) 11.11.2031
(210) 2891-2021
(220) 11.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec 1, 

SK;
(740) JUDr. Diana Hrončeková, advokátka, Banská Bystrica 1, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257355
(151) 29.3.2022
(180) 11.11.2031
(210) 2893-2021
(220) 11.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec 1, 

SK;
(740) JUDr. Diana Hrončeková, advokátka, Banská Bystrica 1, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257356
(151) 29.3.2022
(180) 11.11.2031
(210) 2894-2021
(220) 11.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec 1, 

SK;
(740) JUDr. Diana Hrončeková, Banská Bystrica 1, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257357
(151) 29.3.2022
(180) 11.11.2031
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(210) 2888-2021
(220) 11.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Soldinger s. r. o., Mikovíniho 19, Trnava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257358
(151) 29.3.2022
(180) 12.11.2031
(210) 2897-2021
(220) 12.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) OBEC BYSTRÁ, Bystrá 61, 977 01 Bystrá, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257359
(151) 29.3.2022
(180) 12.11.2031
(210) 2905-2021
(220) 12.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) PALK, a. s., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257360
(151) 29.3.2022
(180) 12.11.2031
(210) 2907-2021
(220) 12.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) PALK, a. s., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257361
(151) 29.3.2022
(180) 12.11.2031
(210) 2908-2021
(220) 12.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) PALK, a. s., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257362
(151) 29.3.2022
(180) 12.11.2031
(210) 2909-2021
(220) 12.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) PALK, a. s., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, SK;

(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257363
(151) 29.3.2022
(180) 12.11.2031
(210) 2910-2021
(220) 12.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) PALK, a. s., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, SK;
(740) Slezák Dominik, Mgr., Pezinok, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257364
(151) 29.3.2022
(180) 14.11.2031
(210) 2923-2021
(220) 14.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) JUDr. Bc. Ján Falath, advokát, Pribinova 25, 811 09 

Bratislava-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257365
(151) 29.3.2022
(180) 15.11.2031
(210) 2924-2021
(220) 15.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Qi Yong, Pod hliniskom 906/10, Žilina, SK;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257366
(151) 29.3.2022
(180) 16.11.2031
(210) 2928-2021
(220) 16.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Demešová Anetta, JUDr., Nevidzany 288, 951 62 

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

Bratislava-Ružinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257367
(151) 29.3.2022
(180) 16.11.2031
(210) 2929-2021
(220) 16.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) SITY s.r.o., Kimovská 2371/12, Zvolen, SK;
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(740) JUDr. Ľubomír Ivan, advokát, Zvolen, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257368
(151) 29.3.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2971-2021
(220) 19.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 29.3.2022

 

(111) 257369
(151) 30.3.2022
(180) 14.10.2031
(210) 2630-2021
(220) 14.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Gahérová Jana, Mgr., Nádražná 648/5, Partizánske, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257370
(151) 30.3.2022
(180) 14.10.2031
(210) 2633-2021
(220) 14.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Ing. Ivana Prajová, Bernolákova 6248/39, 917 01 

Trnava 1, SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257371
(151) 30.3.2022
(180) 18.10.2031
(210) 2658-2021
(220) 18.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Póor Tomáš, Hviezdoslavova 68, 903 01 Senec, SK;
(740) Žižka Petr, Mgr. LL.M., Plzeň, CZ;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257372
(151) 30.3.2022
(180) 18.10.2031
(210) 2664-2021
(220) 18.10.2021
(442) 7.12.2021

(732) eTech s.r.o., 29. augusta 23, Bratislava, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257373
(151) 30.3.2022
(180) 19.10.2031
(210) 2671-2021
(220) 19.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Bystrické pumy s.r.o., Komenského 475/3, 974 01 

Banská Bystrica 1, SK;
(740) JUDr. Andrej Staroň, advokát, Staroň Andrej, JUDr., 

Banská Bystrica 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257374
(151) 30.3.2022
(180) 19.10.2031
(210) 2676-2021
(220) 19.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Emporium BW s.r.o., Jeruzalemská 3, Trnava, SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257375
(151) 30.3.2022
(180) 20.10.2031
(210) 2679-2021
(220) 20.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Janiček Jaroslav, Školská 104/8, 020 01 Dolné 

Kočkovce, SK;
Hambálek Vladimír, Nové záhrady I 17519/25, 
Bratislava-Ružinov, SK;

(740) Ing. Róbert Porubčan EDING, Ivanka pri Dunaji, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257376
(151) 30.3.2022
(180) 21.10.2031
(210) 2690-2021
(220) 21.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Ing. Tomáš Slivka - TO-ME, Bytčianska 499/130, Žilina-

Považský Chlmec, SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257377
(151) 30.3.2022
(180) 21.10.2031
(210) 2691-2021
(220) 21.10.2021
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(442) 7.12.2021
(732) VÝKLAD s.r.o., Moštenica 66, Moštenica, SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257378
(151) 30.3.2022
(180) 9.11.2031
(210) 2701-2021
(220) 9.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Ceruz s.r.o., Jesenského 3000/59, 926 01 Sereď 1, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257379
(151) 30.3.2022
(180) 9.11.2031
(210) 2706-2021
(220) 9.11.2021
(442) 7.12.2021
(732) Ceruz s.r.o., Jesenského 3000/59, 926 01 Sereď 1, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257380
(151) 30.3.2022
(180) 23.10.2031
(210) 2708-2021
(220) 23.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Bundala Patrik, Mgr., Černochov vrch 1276, 916 01 

Stará Turá, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257381
(151) 30.3.2022
(180) 23.10.2031
(210) 2709-2021
(220) 23.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Bundala Patrik, Mgr., Černochov vrch 1276, 916 01 

Stará Turá, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257382
(151) 30.3.2022
(180) 22.10.2031
(210) 2711-2021
(220) 22.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) DOXXbet & K-BET, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina 1, SK;

(740) JUDr. Sabína Hodoňová, PhD., Žilina 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257383
(151) 30.3.2022
(180) 23.10.2031
(210) 2713-2021
(220) 23.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Bundala Patrik, Mgr., Černochov vrch 1276, 916 01 

Stará Turá, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257384
(151) 30.3.2022
(180) 26.10.2031
(210) 2727-2021
(220) 26.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava, SK;
(740) AKAIS, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257385
(151) 30.3.2022
(180) 26.10.2031
(210) 2731-2021
(220) 26.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Mgr. Peter Matúška, Jilemnického 1246/18, Banská 

Bystrica, SK;
(740) JUDr. Martin Bajužík, advokát, Bratislava-Petržalka, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257386
(151) 30.3.2022
(180) 27.10.2031
(210) 2743-2021
(220) 27.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) RK SPIRIT, s.r.o., Vrbická 1944/7, 031 01 Liptovský 

Mikuláš 1, SK;
(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257387
(151) 30.3.2022
(180) 27.10.2031
(210) 2747-2021
(220) 27.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) HC Košice s.r.o., Nerudova 12, 040 01 Košice-Juh, SK;
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(740) MG LEGAL s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257388
(151) 30.3.2022
(180) 28.10.2031
(210) 2758-2021
(220) 28.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Finerg International, s.r.o., Stará Lesná 157, 059 60 

Tatranská Lomnica, SK;
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce nad Topľou, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257389
(151) 30.3.2022
(180) 28.10.2031
(210) 2759-2021
(220) 28.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) CSF s.r.o., Pod Zečákom 22 D, 841 03 Bratislava-Lamač, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257390
(151) 30.3.2022
(180) 28.10.2031
(210) 2767-2021
(220) 28.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Liško Tomáš, Hanojská 2543/1, Košice-Sídlisko 

Ťahanovce, SK;
(740) PIHORŇA, LENÁRT, JAŠŠO, s.r.o., Košice-Staré Mesto, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257391
(151) 30.3.2022
(180) 23.4.2025
(210) 2769-2021
(220) 23.4.2015
(442) 7.12.2021
(641) 014900310, 23.4.2015
(732) Match Group, LLC., P.O. Box 25458, Dallas, Texas 

75225, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková 

a právna kancelária, Bratislava 2, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257392
(151) 30.3.2022
(180) 29.10.2031
(210) 2770-2021
(220) 29.10.2021

(442) 7.12.2021
(732) COLIN CAPITAL s. r. o., Pruské 249, Pruské, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257393
(151) 30.3.2022
(180) 31.10.2031
(210) 2778-2021
(220) 31.10.2021
(442) 7.12.2021
(732) Slivoň Albín, Mgr., Východná 7267/9C, Trenčín, SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 30.3.2022

 

(111) 257394
(151) 5.4.2022
(180) 15.11.2031
(210) 2915-2021
(220) 15.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257395
(151) 5.4.2022
(180) 12.11.2031
(210) 2916-2021
(220) 12.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Katarína Pinďáková, SNP 818/4, 014 01 Bytča 1, SK;
(740) Žižka Petr, Mgr. LL.M., Plzeň, CZ;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257396
(151) 5.4.2022
(180) 14.11.2031
(210) 2918-2021
(220) 14.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Metzker Zdenko, Ing., Hliny 1316/139, Považská 

Bystrica, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257397
(151) 5.4.2022
(180) 18.11.2031
(210) 2941-2021
(220) 18.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) TOPLEV, s. r. o., Nevädzova 6C, Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022
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(111) 257398
(151) 5.4.2022
(180) 18.11.2031
(210) 2948-2021
(220) 18.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, Bratislava, 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257399
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2949-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257400
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2950-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257401
(151) 5.4.2022
(180) 18.11.2031
(210) 2951-2021
(220) 18.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Broker Consulting, a. s., Pribinova 25, 811 09 

Bratislava-Staré Mesto, SK;
(740) Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o., Trnava 1, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257402
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2952-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257403
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2953-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257404
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2955-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 

1, 830 07 Bratislava-Nové Mesto, SK;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257405
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2956-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257406
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2957-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257407
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
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(210) 2958-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257408
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2959-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257409
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2960-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257410
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2961-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257411
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2962-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;

(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257412
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2963-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257413
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2964-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257414
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2965-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257415
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2966-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022
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(111) 257416
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2967-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257417
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2968-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257418
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2969-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257419
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2970-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK;
(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257420
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2972-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK;

(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257421
(151) 5.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2973-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Mgr. Róbert Kučera, Veľká okružná 39, 010 01 Žilina 1, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 5.4.2022

 

(111) 257422
(151) 6.4.2022
(180) 9.3.2030
(210) 2622-2020
(220) 9.3.2020
(442) 20.12.2021
(641) 018207683, 9.3.2020
(732) ANGELINI HOLDING S.P.A., Viale Amelia, 70, I-00181 

ROMA, IT;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257423
(151) 6.4.2022
(180) 14.11.2028
(210) 2046-2021
(220) 14.11.2018
(442) 20.12.2021
(641) 017985374, 14.11.2018
(732) V4 Holding, a.s., Palárikova 76, 022 01 Čadca, SK;
(740) V4 Legal, s.r.o., Žilina, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257424
(151) 6.4.2022
(180) 9.9.2030
(210) 1951-2020
(220) 9.9.2020
(442) 2.10.2020
(732) DISAM s.r.o., Jurkovičova 371/4, Nitra, SK;
(740) JUDr. Martina Čierna, advokát, Nitra 1, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257425
(151) 6.4.2022
(180) 16.10.2029
(210) 2338-2019
(220) 16.10.2019
(442) 20.12.2021
(732) RŮŽOVÝ PANTER, s.r.o., Křenová 460/32, Trnitá, 602 00 

Brno, CZ;
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(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257426
(151) 6.4.2022
(180) 7.12.2030
(210) 2788-2020
(220) 7.12.2020
(442) 20.12.2021
(732) WCHF Europe j. s. a., Wolkrova 33, Bratislava-

Petržalka, SK;
(740) RNDr. Elena Dolanská - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257427
(151) 6.4.2022
(180) 2.3.2031
(210) 604-2021
(220) 2.3.2021
(442) 20.12.2021
(732) Project Management Institute, Inc., 14 Campus 

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

Petržalka, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257428
(151) 6.4.2022
(180) 2.3.2031
(210) 609-2021
(220) 2.3.2021
(442) 20.12.2021
(732) Literárne informačné centrum, Námestie SNP 471/12, 

Bratislava-Staré Mesto, SK;
(740) Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o., 

Bratislava, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257429
(151) 6.4.2022
(180) 3.4.2031
(210) 922-2021
(220) 3.4.2021
(442) 20.12.2021
(732) THE SKINFACTORY Co., Ltd., 13, Hakdong-ro 23-gil, 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257430
(151) 6.4.2022
(180) 13.5.2031
(210) 1349-2021

(220) 13.5.2021
(442) 20.12.2021
(732) Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, CZ;
(740) Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, LL.M., advokátní 

kancelář, Plzeň, CZ;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257431
(151) 6.4.2022
(180) 23.6.2031
(210) 1727-2021
(220) 23.6.2021
(442) 20.12.2021
(732) MARIMEX CZ, s.r.o., Libušská 221/264a, Libuš, 142 00 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257432
(151) 6.4.2022
(180) 23.6.2031
(210) 1728-2021
(220) 23.6.2021
(442) 20.12.2021
(732) MARIMEX CZ, s.r.o., Libušská 221/264a, Libuš, 142 00 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257433
(151) 6.4.2022
(180) 23.6.2031
(210) 1729-2021
(220) 23.6.2021
(442) 20.12.2021
(732) MARIMEX CZ, s.r.o., Libušská 221/264a, Libuš, 142 00 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257434
(151) 6.4.2022
(180) 15.7.2031
(210) 1865-2021
(220) 15.7.2021
(442) 20.12.2021
(732) ETS Group s. r. o., Zámocká 3, Bratislava-Staré Mesto, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257435
(151) 6.4.2022
(180) 28.7.2031
(210) 1972-2021
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(220) 28.7.2021
(442) 20.12.2021
(732) Mikulík Ján, Ulica Čajkovského 6332/43, Trnava, SK;
(740) Ing. Róbert Porubčan EDING, Ivanka pri Dunaji, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257436
(151) 6.4.2022
(180) 9.8.2031
(210) 2060-2021
(220) 9.8.2021
(442) 20.12.2021
(732) krasnybyt.sk s. r. o., Lachova 20, Bratislava, SK;
(740) LEGALIA, advokátska kancelária, s. r. o., Bratislava-

Ružinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257437
(151) 6.4.2022
(180) 11.8.2031
(210) 2072-2021
(220) 11.8.2021
(442) 20.12.2021
(732) Schwarzová Tereza, Furdekova 1616/12, Bratislava-

Petržalka, SK;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257438
(151) 6.4.2022
(180) 18.8.2031
(210) 2135-2021
(220) 18.8.2021
(442) 20.12.2021
(732) Digitálny Nomád s. r. o., Karpatské námestie 10A, 

Bratislava-Rača, SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257439
(151) 6.4.2022
(180) 18.8.2031
(210) 2137-2021
(220) 18.8.2021
(442) 20.12.2021
(732) Digitálny Nomád s. r. o., Karpatské námestie 10A, 

Bratislava-Rača, SK;
(740) Law & Tech s.r.o., Košice-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257440
(151) 6.4.2022
(180) 26.8.2031
(210) 2219-2021

(220) 26.8.2021
(442) 20.12.2021
(732) NOBAX s.r.o., Železničný rad 73/14, Nová Baňa, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257441
(151) 6.4.2022
(180) 26.8.2031
(210) 2230-2021
(220) 26.8.2021
(442) 20.12.2021
(732) Vydavateľstvo Terajšok, a.s., Mierové nám. 4, Trenčín, 

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

Bratislava-Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257442
(151) 6.4.2022
(180) 27.8.2031
(210) 2240-2021
(220) 27.8.2021
(442) 20.12.2021
(732) Gašpar Juraj, Ing., Moyzesova 1025/48, Košice-Staré 

Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257443
(151) 6.4.2022
(180) 23.9.2031
(210) 2266-2021
(220) 23.9.2021
(442) 20.12.2021
(732) Stančík Eduard, Dolnokorunská 4368/5, Bratislava-

Devín, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257444
(151) 6.4.2022
(180) 6.9.2031
(210) 2297-2021
(220) 6.9.2021
(442) 20.12.2021
(732) Tomík Róbert, MBA, Javorová 90, 917 05 Trnava 5, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257445
(151) 6.4.2022
(180) 23.9.2031
(210) 2348-2021
(220) 23.9.2021
(442) 20.12.2021
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(732) Šutý Jaroslav, Sládkovičova 1222/73, Kysucké Nové 
Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257446
(151) 6.4.2022
(180) 14.9.2031
(210) 2376-2021
(220) 14.9.2021
(442) 20.12.2021
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková, Bratislava-Petržalka, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257447
(151) 6.4.2022
(180) 27.9.2031
(210) 2453-2021
(220) 27.9.2021
(442) 20.12.2021
(732) Eagleline Limited, The Victoria Centre, Unit 2, Lower 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257448
(151) 6.4.2022
(180) 28.9.2031
(210) 2462-2021
(220) 28.9.2021
(442) 20.12.2021
(732) Agrofarma Turiec, s.r.o., A. Mamateya 666/1, Kláštor 

pod Znievom, SK;
(740) Tatarková Silvia, JUDr., Martin, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257449
(151) 6.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2974-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Ing. Michal Plichta, Ružinská 219/15, 040 11 Košice-

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257450
(151) 6.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2978-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021

(732) Ing. Michal Plichta, Ružinská 219/15, 040 11 Košice-
Západ, SK;

(740) Boldiz Law Firm s.r.o., Nové Zámky, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257451
(151) 6.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2976-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK;
(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257452
(151) 6.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2979-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK;
(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257453
(151) 6.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2988-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, SK;
(740) RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257454
(151) 6.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2980-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/A, 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257455
(151) 6.4.2022
(180) 23.11.2031
(210) 3010-2021
(220) 23.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/A, 

843 56 Bratislava-Záhorská Bystrica, SK;
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(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257456
(151) 6.4.2022
(180) 19.11.2031
(210) 2981-2021
(220) 19.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, 741 72 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257457
(151) 6.4.2022
(180) 22.11.2031
(210) 2993-2021
(220) 22.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Penta Hospitals International a. s., Digital Park II, 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257458
(151) 6.4.2022
(180) 22.11.2031
(210) 2994-2021
(220) 22.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Penta Hospitals International a. s., Digital Park II, 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257459
(151) 6.4.2022
(180) 22.11.2031
(210) 2995-2021
(220) 22.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Penta Hospitals International a. s., Digital Park II, 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257460
(151) 6.4.2022
(180) 23.11.2031
(210) 3013-2021
(220) 23.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď, SK;

(740) JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Bratislava-Ružinov, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257461
(151) 6.4.2022
(180) 23.11.2031
(210) 3015-2021
(220) 23.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď, SK;
(740) JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Bratislava-Ružinov, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257462
(151) 6.4.2022
(180) 23.11.2031
(210) 3014-2021
(220) 23.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Drevenáková Katarína, Mgr., M. Kukučína 195/10, 

Považská Bystrica, SK;
(740) Hmírová Lenka, JUDr. Bc. RSc., Bratislava-Karlova Ves, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257463
(151) 6.4.2022
(180) 23.11.2031
(210) 3016-2021
(220) 23.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Vision Systems, s.r.o., Odborárska 21, Bratislava-Nové 

Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257464
(151) 6.4.2022
(180) 24.11.2031
(210) 3018-2021
(220) 24.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Centire s. r. o., Záhradnícka 72, Bratislava, SK;
(740) Dr. Ivan Piterka, s.r.o., Bratislava-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257465
(151) 6.4.2022
(180) 26.11.2031
(210) 3048-2021
(220) 26.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) IT - Consulting, s.r.o., Horná 16, Banská Bystrica, SK;
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(740) Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., Banská 
Bystrica 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257466
(151) 6.4.2022
(180) 29.11.2031
(210) 3049-2021
(220) 29.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01 

Stará Ľubovňa, SK;
(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová 

a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257467
(151) 6.4.2022
(180) 26.11.2031
(210) 3031-2021
(220) 26.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava-Staré 

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

Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257468
(151) 6.4.2022
(180) 26.11.2031
(210) 3032-2021
(220) 26.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257469
(151) 6.4.2022
(180) 26.11.2031
(210) 3033-2021
(220) 26.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257470
(151) 6.4.2022
(180) 26.11.2031
(210) 3034-2021
(220) 26.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257471
(151) 6.4.2022
(180) 26.11.2031
(210) 3035-2021
(220) 26.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257472
(151) 6.4.2022
(180) 26.11.2031
(210) 3036-2021
(220) 26.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257473
(151) 6.4.2022
(180) 26.11.2031
(210) 3037-2021
(220) 26.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257474
(151) 6.4.2022
(180) 26.11.2031
(210) 3038-2021
(220) 26.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
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(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 
SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257475
(151) 6.4.2022
(180) 26.11.2031
(210) 3039-2021
(220) 26.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257476
(151) 6.4.2022
(180) 26.11.2031
(210) 3040-2021
(220) 26.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) N I K É, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257477
(151) 6.4.2022
(180) 27.9.2031
(210) 2458-2021
(220) 27.9.2021
(442) 20.12.2021
(732) Kristánová Martina, Mgr. MBA, Tichá 4307/39, 917 05 

Trnava 5, SK;
(740) TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o., Bratislava, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257478
(151) 6.4.2022
(180) 30.9.2031
(210) 2500-2021
(220) 30.9.2021
(442) 20.12.2021
(732) PROarbor s. r. o., Budatínska 3230/16, 851 06 

Bratislava - mestská časť Petržalka, SK;
(740) Žižka Petr, Mgr. LL.M., Plzeň, CZ;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257479
(151) 6.4.2022
(180) 14.11.2028

(210) 2522-2021
(220) 14.11.2018
(442) 20.12.2021
(641) 017985312, 14.11.2018
(732) V4 Holding, a.s., Palárikova 76, 022 01 Čadca 1, SK;
(740) V4 Legal, s.r.o., Žilina 1, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257480
(151) 6.4.2022
(180) 6.10.2031
(210) 2573-2021
(220) 6.10.2021
(442) 20.12.2021
(732) FMC Agro Česká republika spol. s r.o., Na Maninách 

876/7, 170 00 Praha, CZ;
(740) Mgr. Petr Svoboda, advokát, Praha, CZ;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257481
(151) 6.4.2022
(180) 27.10.2031
(210) 2740-2021
(220) 27.10.2021
(442) 20.12.2021
(732) Molto Bello Due s. r. o., Záporožská 7, 851 01 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257482
(151) 6.4.2022
(180) 26.10.2031
(210) 2741-2021
(220) 26.10.2021
(442) 20.12.2021
(732) C&D TRADE, s.r.o., Piaristická 1, Nitra, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257483
(151) 6.4.2022
(180) 27.10.2031
(210) 2745-2021
(220) 27.10.2021
(442) 20.12.2021
(732) SCB - Strešné centrum Bytča s.r.o., Stred 48/13, 017 01 

Považská Bystrica 1, SK;
(740) Žižka Petr, Mgr. LL.M., Plzeň, CZ;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257484
(151) 6.4.2022
(180) 27.10.2031
(210) 2749-2021
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(220) 27.10.2021
(442) 20.12.2021
(732) Royal Water s.r.o., Palatínova ul. 2732/61, Komárno, 

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

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257485
(151) 6.4.2022
(180) 27.10.2031
(210) 2750-2021
(220) 27.10.2021
(442) 20.12.2021
(732) Royal Water s.r.o., Palatínova ul. 2732/61, Komárno, 

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

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257486
(151) 6.4.2022
(180) 2.11.2031
(210) 2777-2021
(220) 2.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) MAS RUDOHORIE, o.z., Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257487
(151) 6.4.2022
(180) 2.11.2031
(210) 2786-2021
(220) 2.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Bar-Bar Slovakia s.r.o., G. Bethlena 4350/8, Nové 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257488
(151) 6.4.2022
(180) 2.11.2031
(210) 2789-2021
(220) 2.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Bar-Bar Slovakia s.r.o., G. Bethlena 4350/8, Nové 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257489
(151) 6.4.2022
(180) 3.11.2031
(210) 2809-2021
(220) 3.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Audiolibrix Ltd., 2 Hope Cottage Reading Road, 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257490
(151) 6.4.2022
(180) 3.11.2031
(210) 2811-2021
(220) 3.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) S&D Pharma SK s.r.o., Farebná 32, Bratislava, SK;
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava-Nové Mesto, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257491
(151) 6.4.2022
(180) 3.11.2031
(210) 2814-2021
(220) 3.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) S&D Pharma SK s.r.o., Farebná 32, Bratislava, SK;
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava-Nové Mesto, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257492
(151) 6.4.2022
(180) 5.11.2031
(210) 2824-2021
(220) 5.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) VIMPA, spol. s r. o., Veľké Lovce 231, Nové Zámky, SK;
(740) JUDr. Tomáš Hláčik, advokát, Brusno, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257493
(151) 6.4.2022
(180) 5.11.2031
(210) 2830-2021
(220) 5.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica 

5, SK;
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(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová 
a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257494
(151) 6.4.2022
(180) 5.11.2031
(210) 2833-2021
(220) 5.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 

Hniezdne, SK;
(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová 

a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257495
(151) 6.4.2022
(180) 8.11.2031
(210) 2842-2021
(220) 8.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) Virág Martin, Ing., Saleziánska 6730/44, Trnava, SK;
(740) GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing., 

Nitra 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257496
(151) 6.4.2022
(180) 8.11.2031
(210) 2850-2021
(220) 8.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) A-T, s.r.o., Rybničná 40/K, 831 06 Bratislava-Vajnory, 

SK;
(740) bnt attorneys-at-law, s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, 

SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257497
(151) 6.4.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2866-2021
(220) 10.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) HEMING s.r.o., Mierová 371/24, Bratislava-Ružinov, SK;
(740) Lanikova Group, s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257498
(151) 6.4.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2867-2021
(220) 10.11.2021

(442) 20.12.2021
(732) HEMING s.r.o., Mierová 371/24, Bratislava-Ružinov, SK;
(740) Lanikova Group, s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257499
(151) 6.4.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2868-2021
(220) 10.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) ALLANDER INVEST Kft., Semmelweis utca 2/A, 8130 

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

s. r. o., Trenčín 1, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257500
(151) 6.4.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2869-2021
(220) 10.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) holiport.sk s.r.o., Mierová 371/24, Bratislava-Ružinov, 

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

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257501
(151) 6.4.2022
(180) 10.11.2031
(210) 2885-2021
(220) 10.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD., NO. 33, 

JINGJIAN RD., PINGTUNG CITY, Taiwan, CN;
(740) PATENTSERVIS Bratislava a. s., Bratislava, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257502
(151) 6.4.2022
(180) 11.11.2031
(210) 2896-2021
(220) 11.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Globe 

House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(740) ČERMÁK Jiří, JUDr., Bratislava 1, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257503
(151) 6.4.2022
(180) 12.11.2031
(210) 2906-2021
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(220) 12.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka 

cesta 6, 8000 Novo mesto, SI;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257504
(151) 6.4.2022
(180) 9.11.2031
(210) 2856-2021
(220) 9.11.2021
(442) 20.12.2021

(732) DAMIAN JASNA, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava-
Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022

 

(111) 257505
(151) 6.4.2022
(180) 9.11.2031
(210) 2858-2021
(220) 9.11.2021
(442) 20.12.2021
(732) DAMIAN JASNA, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava-

Staré Mesto, SK;
Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre 
používanie ochrannej známky: 6.4.2022
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46439 161184 510-2002 202891 1929-2002 204340 948-2012 233772
52778A 165325A 511-2002 202892 1957-2002 207343 1053-2012 234867
66038 172618 644-2002 205147 2074-2002 206354 1065-2012 234030
66040 172617 645-2002 205148 2082-2002 206355 1068-2012 237907
66580 173556 651-2002 205153 2118-2002 204360 1075-2012 235358
66705 175818 652-2002 205154 2370-2002 205858 1230-2012 234205
66706 175819 662-2002 203269 2468-2002 204927 1251-2012 234491
66782 173610 667-2002 199757 2617-2002 206437 1258-2012 236081
66884 174395 680-2002 203137 2674-2002 204465 1259-2012 236082
66911 176633 755-2002 203289 2695-2002 206611 1298-2012 234216
66912 175711 762-2002 203575 2697-2002 204479 1333-2012 234354
66919 175712 801-2002 203142 3215-2002 205508 1417-2012 234376
67015 173508 873-2002 203595 232-2003 206166 1424-2012 234502
67030 174005 885-2002 205594 2439-2005 214924 1457-2012 234392
67097 174007 911-2002 203808 1305-2011 231751 1458-2012 234393
67098 174008 912-2002 219403 1580-2011 231852 1459-2012 234394
67223 176630 913-2002 219404 1581-2011 235243 1483-2012 234888
67224 177185 953-2002 204590 1611-2011 232973 1521-2012 234297
67341 177884 954-2002 205342 1771-2011 232984 5073-2012 232947
67369 177067 959-2002 203033 2158-2011 232683 5103-2012 235042
67699 174009 965-2002 205346 5646-2011 232318 5137-2012 235469
67775 172169 983-2002 203428 5647-2011 232319 5161-2012 235939
67783 174342 988-2002 203430 126-2012 232956 5162-2012 235940
67798 179058 1006-2002 203171 150-2012 232887 5164-2012 236622
67802 175147 1019-2002 203181 176-2012 232893 5165-2012 233268
67803 175102 1025-2002 203184 177-2012 232894 5166-2012 233269
67951 170363 1026-2002 203185 198-2012 232900 5177-2012 233372
68108 177708 1027-2002 203186 247-2012 233139 5178-2012 233373
68344 176575 1028-2002 203187 248-2012 233140 5180-2012 233493
68508 174398 1103-2002 203439 249-2012 233141 5181-2012 234301
68509 175245 1225-2002 203830 250-2012 233142 5186-2012 234612
68691 181486 1237-2002 205353 251-2012 233521 5187-2012 234613
68692 181487 1238-2002 205354 279-2012 233815 5188-2012 234527
68693 181488 1239-2002 205355 288-2012 235247 5205-2012 233850
68694 181489 1277-2002 203458 341-2012 233720 5253-2012 233386
69104 173168 1396-2002 203710 400-2012 233442 5299-2012 235697
69207 173543 1397-2002 203711 404-2012 233627 5319-2012 233684
69367 173013 1406-2002 207340 426-2012 234118 5328-2012 234530
69402 179558 1407-2002 207341 451-2012 233452 5331-2012 235472
69411 174901 1479-2002 207342 452-2012 233321 5371-2012 234059
69513 174824 1520-2002 206987 464-2012 233722 5376-2012 233695
70303 180399 1521-2002 206988 557-2012 239006 5460-2012 233978
70679 174240 1609-2002 203629 563-2012 233639 5477-2012 236202
70790 173524 1610-2002 203630 592-2012 233890 5491-2012 234075
70925 177248 1613-2002 203631 653-2012 233551 5653-2012 234453
70943 174168 1664-2002 203947 662-2012 233647 5658-2012 234456
71751 178311 1678-2002 205156 663-2012 233648 5659-2012 234457
73846 177531 1680-2002 205157 664-2012 233649 5692-2012 235275
74148 176712 1681-2002 203954 726-2012 235793 5723-2012 236629
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(210) (111) (210) (111) (210) (111) (210) (111)

3542-2001 201734

(111) 92367
(151) 24.9.1942
(156) 24.9.2022
(180) 24.9.2032
(210) 19438
(220) 24.9.1942
(510) 1, 5, 32 NCL (7)
(510) Liečivá, chemické prípravky na liečivé a zdravotné 

účely, farmaceutické drogy a prípravky, náplasti 
a obväzové látky, dezinfekčné prostriedky, chemické 
výrobky na vedecké účely, minerálne vody, bezliehové 
nápoje, žriedlové a kúpeľné soli, dietetické živiny.

(540) Yven
(550) slovná
(732) CALENDULA, a.s., Nová Ľubovňa 238 A, Stará Ľubovňa, 

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

Bratislava, SK;

 

(111) 95274
(151) 8.4.1922
(156) 8.4.2022
(180) 8.4.2032
(210) 1834
(220) 8.4.1922
(511) 5 NCL (7)
(511) 5 - Lekárnické prípravky.
(540) Pancreolan
(550) slovná
(732) Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 110133
(151) 13.8.1912
(156) 13.8.2022
(180) 13.8.2032
(210) 1511
(220) 13.8.1912
(510) 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33 NCL (7)
(510) Apretačné prostriedky, prášok do pečiva, vosk na 

fúzy, benzín, bielidlá, voskovacia hmota, bórax, 
brilantína, chemické výrobky, chemické výrobky pre 
textilný priemysel, (chemicko-technické výrobky), 
cerezín a cerezínové výrobky, kozmetické krémy, 
dezinfekčné prostriedky, drogy, hnojivá, kozmetické 
esencie, kozmetické výťažky, farby a farbivá, tuky, 
a to technické, medicinálne, jedlé a iné tuky všetkých 
druhov, rozpúšťadlá tukov (extrakčné prostriedky), 
prostriedky na odstraňovanie škvŕn, mastné kyseliny, 
fermež, prostriedky na vyčiňovanie koží, glycerín 
a glycerínové výrobky, voda na vlasy a na hlavu, zubná 
a ústna voda, živice, prášok na hmyz, sviečky všetkých 
druhov, lepidlá, laky, nočné knôtiky všetkých druhov, 
materiálie, oleje, a to jedlé, technické, medicinálne 
a éterické oleje všetkých druhov, parafín a parafínové 

výrobky, voňavky, púder, farmaceutické výrobky 
a prípravky, pomáda na fúzy a na vlasy, prípravky, 
a to kozmetické, lúhové, pracie a toaletné prípravky, 
pasta na leštenie kovov, kože, dreva, skla a kameňa, 
prostriedky na leštenie, čistenie a konzervovanie, 
prostriedky proti hrdzi, masti, šlichtovacie prostriedky, 
mazadlá, černidlo na obuv, mydlo, a to pre domácnosť, 
toaletné, medicinálne, na drhnutie, leštenie, na 
zuby v pevnej, mäkkej, tekutej a práškovej forme, 
mydlársky tovar, sóda, škrob a škrobové prípravky, 
stearín a stearínové výrobky, atrament, voskový tovar, 
modridlo, pracie prášky, leštidlo, zubný prášok, zubná 
pasta, zápalky, pekárske výrobky všetkých druhov, pivá 
všetkých druhov, maslo a umelé jedlé tuky všetkých 
druhov, diétne prostriedky, esencie, tuky a tukové 
výrobky všetkých druhov (margarín a margarínové 
výrobky, rastlinné tuky, tukové náhradky), rybie 
konzervy všetkých druhov a náhradky, mäso všetkých 
druhov, čerstvé, sušené, upravené, konzervy alebo 
výťažky z mäsa všetkých druhov a požívatiny vyrábané 
s prísadou mäsa, ovocné šťavy, a to alkoholické 
a nealkoholické všetkých druhov, plody, krmivá, 
nápoje všetkých druhov, obilie, mlynské výrobky 
a s prísadou obilia vyrábané požívatiny, zelenina 
čerstvá, sušená a konzervovaná všetkých druhov 
a s prísadou zeleniny vyrábané požívatiny, korenie 
všetkých druhov, ovsené výrobky všetkých druhov, 
okopaniny všetkých druhov a s prísadou okopanín 
vyrábané požívatiny, strukoviny všetkých druhov, med 
a medové prípravky všetkých druhov a medové 
náhradky, káva a kávové náhradky všetkých druhov, 
kakao, poľnohospodárske produkty, limonády, a to 
prírodné a umelé všetkých druhov, slad, sladové 
výrobky a výťažky všetkých druhov, marmelády 
všetkých druhov, múka a výrobky z múky všetkých 
druhov a s prísadou múky vyrábané požívatiny, 
mlieko čerstvé, kondenzované, konzervované, sušené 
a mliečne prípravky všetkých druhov, minerálne 
vody prírodné a umelé všetkých druhov, potraviny, 
oleje všetkých druhov, ovocie všetkých druhov, 
ovocné prípravky a výrobky všetkých druhov, čerstvé, 
konzervované a sušené ovocie všetkých druhov 
a s prísadou ovocia vyrábané požívatiny, soli, a to 
žriedlové, kúpeľové a minerálne soli všetkých druhov, 
omastok všetkých druhov, čokoláda, čokoládové 
prípravky alebo výrobky všetkých druhov, liehoviny 
všetkých druhov (likéry, výťažky, rum esencie), cirok 
a cirokové prípravky všetkých druhov a s prísadou 
ciroku vyrábané požívatiny, čaj, vína všetkých druhov, 
cukor a cukrový tovar všetkých druhov, cukrové pečivo 
(sušienky a sucháre všetkých druhov).

(540) CLARAX
(550) slovná



210 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

(732) LUKANA OIL a.s., Prokopova 148/15, 130 00 Praha 
3 - Žižkov, CZ;

(740) Magdaléna Bachratá, Zálesie, SK;

 

(111) 161090
(151) 30.10.1972
(156) 12.5.2022
(180) 12.5.2032
(210) 46146
(220) 12.5.1972
(510) 29, 31 NCL (7)
(510) Osivo, živé hydinové kurence a hydinové vajcia na 

podsypanie.
(540)
 

(550) obrazová
(732) Hy-Line International, 1755 West Lakes Parkway, West 

Des Moines, Iowa 50266, US;
(740) Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická 

a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, 
SK;

 

(111) 161183
(151) 15.12.1972
(156) 1.9.2022
(180) 1.9.2032
(210) 46438
(220) 1.9.1972
(510) 1, 12, 17 NCL (7)
(510) Zmiešané živice, lepidlá a prášok na výrobu lepidiel, 

živica a živicové lepidlá, gumové roztoky, všetko 
ak patrí do triedy 1; pneumatické a plné obruče, 
nekovové obruče, duše, protektory a príslušenstvá, 
topánky, šnúrky, chlopne alebo tkanivové kostry na 
pneumatiky a na duše; náhradné diely na opravu 
obručí, záplaty na opravu tkanín a gumy, guma 
a syntetická guma vo forme záplat a listov na opravu 
duší a kostier na pneumatiky, plátací materiál (iný 
ako roztok cementu alebo gumy) na obruče, pruhy na 
protektorovanie plášťov z gumy alebo zo syntetickej 
gumy, všetko ak patrí do triedy 12; guma a syntetická 
guma vo forme listov, tyčí, valcov, blokov, rúrok alebo 
tvarovaných kusov a výrobky z nich, ak patria do triedy 
17; impregnovaná guma na protektorovanie tkanín na 
plášte pneumatík, vulkanizovaná listová guma, guma 
na opravu povrchu plášťov a vankúšov, materiály na 
výrobu pásov, duší a obalov, ak patria do triedy 17.

(540)
 

(550) obrazová

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 200 4th 
Avenue South, Suite 100, Nashville, Tennessee 37201, 
US;

(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

 

(111) 161184
(151) 15.12.1972
(156) 1.9.2022
(180) 1.9.2032
(210) 46439
(220) 1.9.1972
(510) 1, 12, 17 NCL (7)
(510) Zmiešané živice, lepidlá a prášok na výrobu lepidiel, 

živica a živicové lepidlá, gumové roztoky, všetko 
ak patrí do triedy 1; pneumatické a plné obruče, 
nekovové obruče, duše, protektory a príslušenstvá, 
topánky, šnúrky, chlopne alebo tkanivové kostry na 
pneumatiky a na duše; náhradné diely na opravu 
obručí, záplaty na opravu tkanín a gumy, guma 
a syntetická guma vo forme záplat a listov na opravu 
duší a kostier na pneumatiky, plátací materiál (iný 
ako roztok cementu alebo gumy) na obruče, pruhy na 
protektorovanie plášťov z gumy alebo zo syntetickej 
gumy, všetko ak patrí do triedy 12; guma a syntetická 
guma vo forme listov, tyčí, valcov, blokov, rúrok alebo 
tvarovaných kusov a výrobky z nich, ak patria do triedy 
17; impregnovaná guma na protektorovanie tkanín na 
plášte pneumatík, vulkanizovaná listová guma, guma 
na opravu povrchu plášťov a vankúšov, materiály na 
výrobu pásov, duší a obalov, ak patria do triedy 17.

(540)
 

(550) obrazová
(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 200 4th 
Avenue South, Suite 100, Nashville, Tennessee 37201, 
US;

(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
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(111) 165325A
(151) 8.3.1983
(156) 4.8.2022
(180) 4.8.2032
(210) 52778A
(220) 4.8.1982
(450) 5.6.1996
(511) 3, 29, 30, 32 NCL (9)
(511) 3 - Prípravky na pranie a bielenie, namáčanie, 

pláchanie, zmäkčovanie, prípravky na čistenie, 
leštenie, mydlá.
29 - Mäsové výťažky, ovocné a zeleninové výrobky 
upravené, jedlé oleje a tuky rastlinné.
30 - Kávové náhradky, kávové a čajové extrakty, 
prášky kypriace, korenie polievkové, polievkové 
prípravky bezmäsité, mäsité, sterilizované, omáčky, 
ochucovadlá, instantné výrobky, pufované výrobky, 
výrobky z ryže, strukovín, zemiakov, múky a mlieka, 
zmrzlina v prášku, kyseliny a farby pre potravinársky 
priemysel, pečivové zmesi v prášku, upravené 
potraviny a pochutiny.
32 - Sirupy a prípravky na prípravu nápojov.

(540) HERA
(550) slovná
(732) Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, Hangang-ro, 

Yongsan-ku, Seoul, KR;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK;

 

(111) 170363
(151) 15.6.1992
(156) 14.4.2022
(180) 14.4.2032
(210) 67951
(220) 14.4.1992
(511) 21 NCL (7)
(511) 21 - Výrobky z hladkého a dekorovaného skla, najmä 

nápojové súpravy.
(540)
 

(550) obrazová
(732) Crystalex CZ, s.r.o., Masarykovo nábřeží 236/30, 110 00 

Praha 1, Nové Město, CZ;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

 

(111) 172169
(151) 21.12.1993
(156) 7.4.2022
(180) 7.4.2032
(210) 67775
(220) 7.4.1992

(450) 6.4.1994
(511) 29 NCL (7)
(511) 29 - Mäso, mäsové a údenárske výrobky.
(540) MANDERLA
(550) slovná
(732) WIESBAUER, ÖSTERREICHISCHE WURST - 

SPEZIALITÄTEN GMBH, Laxenburger Strasse 256, 
A-1230 Wien, AT;

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

 

(111) 172617
(151) 13.7.1994
(156) 22.1.2022
(180) 22.1.2032
(210) 66040
(220) 22.1.1992
(450) 7.9.1994
(511) 16 NCL (7)
(511) 16 - Tlačoviny, ako časopisy, noviny, knihy a periodiká, 

týkajúce sa najmä prístrojového a programového 
vybavenia počítačov.

(540) COMPUTERWORLD
(550) slovná
(732) International Data Group, Inc., 140 Kendrick Street, 

Building B, Needham, MA 02494, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

 

(111) 172618
(151) 13.7.1994
(156) 22.1.2022
(180) 22.1.2032
(210) 66038
(220) 22.1.1992
(450) 7.9.1994
(511) 16 NCL (7)
(511) 16 - Tlačoviny, ako časopisy, noviny, knihy a periodiká, 

týkajúce sa najmä prístrojového a programového 
vybavenia počítačov.

(540) NETWORK WORLD
(550) slovná
(732) International Data Group, Inc., 140 Kendrick Street, 

Building B, Needham, MA 02494, US;
(740) inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová 

Dagmar, Bratislava, SK;

 

(111) 173013
(151) 6.12.1994
(156) 17.6.2022
(180) 17.6.2032
(210) 69367
(220) 17.6.1992
(450) 8.3.1995
(511) 16 NCL (7)
(511) 16 - Ceruzky, mechanické ceruzky, tuhy do 

mechanických ceruziek, guľôčkové perá, zvýrazňovače, 
známkovače a súpravy pier.
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(540)
 

(550) obrazová
(732) MITSUBISHI PENCIL CO., LTD., 23-37, 5-chome, 

Higashiohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JP;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

 

(111) 173168
(151) 14.12.1994
(156) 5.6.2022
(180) 5.6.2032
(210) 69104
(220) 5.6.1992
(450) 8.3.1995
(511) 28 NCL (7)
(511) 28 - Hry a hračky; gymnastický a športový tovar, rakety, 

lopty a príslušenstvo na bedminton.
(540)
 

(550) obrazová
(732) Carlton Sports Company Limited, Unit A, Brook Park 

East, Shirebrook NG20 8RY, GB;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

 

(111) 173508
(151) 27.1.1995
(156) 2.3.2022
(180) 2.3.2032
(210) 67015
(220) 2.3.1992
(450) 12.4.1995
(511) 12 NCL (7)
(511) 12 - Pneumatiky a duše určené na všetky druhy 

dopravných prostriedkov vrátane automobilov, kolies, 
motorových kolies a pod.

(540) GENERAL
(550) slovná
(732) Continental Tire The Americas, LLC, 1830 Macmillan 

Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29707, US;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 173524
(151) 27.1.1995
(156) 10.8.2022
(180) 10.8.2032

(210) 70790
(220) 10.8.1992
(450) 12.4.1995
(510) 9, 16, 35, 36, 41, 42 NCL (7)
(510) Elektronické prístroje a zariadenia, zariadenia na 

spracovávanie informácií a ich príslušenstvo, počítače, 
zaznamenané programy počítačov, hardware, 
software; štítky, diskety a ostatné prostriedky 
na zaznamenávanie programov počítačov; služby: 
konzultačná a poradenská činnosť, obchodno-
informačná kancelária v oblasti predmetu činnosti; 
školiaca a výchovná činnosť v oblasti informačných 
technológií, práce s počítačmi, tvorby programov 
počítačov a ekonomických informácií; prenájom 
a lízing v oblasti predmetu činnosti.

(540) DIMANO
(550) slovná
(732) DIMANO, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Magdaléna Bachratá, Zálesie, SK;

 

(111) 173543
(151) 2.2.1995
(156) 10.6.2022
(180) 10.6.2032
(210) 69207
(220) 10.6.1992
(450) 10.5.1995
(511) 36 NCL (7)
(511) 36 - Všetky druhy finančných služieb, najmä prevody 

peňazí vykonávané telegraficky.
(540) WESTERN UNION
(550) slovná
(732) Western Union Holdings, Inc., 7001 East Belleview 

Avenue, Denver, CO 80237, US;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

 

(111) 173556
(151) 7.2.1995
(156) 19.2.2022
(180) 19.2.2032
(210) 66580
(220) 19.2.1992
(450) 10.5.1995
(510) 16, 41, 42 NCL (7)
(510) Vydavateľská a nakladateľská činnosť, distribúcia 

a predaj tlače, neperiodických publikácií 
a polygrafických výrobkov. Výroba kníh.

(540) FRAGMENT
(550) slovná
(732) Albatros Media a.s., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00 

Praha 4, CZ;
(740) Ing. Viera Mešková - Patentová a známková kancelária, 

Bratislava-Staré Mesto, SK;

 

(111) 173610
(151) 8.2.1995
(156) 25.2.2022
(180) 25.2.2032
(210) 66782
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(220) 25.2.1992
(450) 10.5.1995
(511) 32 NCL (7)
(511) 32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky.
(540)
 

(550) obrazová
(732) Pivovar HOLBA, a. s., Pivovarská ul. 261, 788 33 

Hanušovice, okres Šumperk, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

 

(111) 174005
(151) 8.3.1995
(156) 3.3.2022
(180) 3.3.2032
(210) 67030
(220) 3.3.1992
(450) 7.6.1995
(510) 38, 39, 41 NCL (7)
(510) Televízne vysielanie, satelitné prenosy a káblový 

rozvod televíznych programov, dodávky domácich 
videoprístrojov.

(540)
 

(550) obrazová

(732) INTERNATIONAL FAMILY ENTERTAINMENT, INC., 500 
South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US;

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

 

(111) 174007
(151) 8.3.1995
(156) 6.3.2022
(180) 6.3.2032
(210) 67097
(220) 6.3.1992
(450) 7.6.1995
(511) 39 NCL (7)
(511) 39 - Služby pre leteckú dopravu pasažierov a nákladu.
(540)
 

(550) obrazová
(732) DELTA AIR LINES, INC., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, 1030 Delta Boulevard, 
Atlanta, Georgia, US;

(740) Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická 
a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, 
SK;

 

(111) 174008
(151) 8.3.1995
(156) 6.3.2022
(180) 6.3.2032
(210) 67098
(220) 6.3.1992
(450) 7.6.1995
(511) 39 NCL (7)
(511) 39 - Služby pre leteckú dopravu pasažierov a nákladu.
(540)
 

(550) obrazová
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(732) DELTA AIR LINES, INC., spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, 1030 Delta Boulevard, 
Atlanta, Georgia, US;

(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

 

(111) 174009
(151) 8.3.1995
(156) 2.4.2022
(180) 2.4.2032
(210) 67699
(220) 2.4.1992
(450) 7.6.1995
(511) 16 NCL (7)
(511) 16 - Tlačené testy, manuály, brožúry a listy správnych 

odpovedí na skúšanie a vyhodnocovanie odbornosti 
z anglického jazyka.

(540) TOEFL
(550) slovná
(732) EDUCATIONAL TESTING SERVICE, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu New York, Princeton, New Jersey, 
Spojené štáty, USA, US;

(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 
a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 174168
(151) 19.4.1995
(156) 18.8.2022
(180) 18.8.2032
(210) 70943
(220) 18.8.1992
(450) 11.7.1995
(511) 1 NCL (7)
(511) 1 - Plnidlo s retardačným účinkom proti horeniu 

(do polyolefínov, gumárenských zmesí, v textilnom 
priemysle, v kabelárskom priemysle) a špeciálne 
plnidlo do rôznych produktov kozmetického 
a potravinárskeho priemyslu.

(540) DUHOR
(550) slovná
(732) Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 

Šaľa, SK;
(740) Magdaléna Bachratá, Zálesie, SK;

 

(111) 174240
(151) 25.4.1995
(156) 4.8.2022
(180) 4.8.2032
(210) 70679
(220) 4.8.1992
(450) 11.7.1995
(511) 5 NCL (7)
(511) 5 - Prostriedky na osviežovanie vzduchu v motorových 

vozidlách.

(540)
 

(550) obrazová
(732) s. C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe Street, Racine, 

Wisconsin 53403-2236, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK;

 

(111) 174342
(151) 28.4.1995
(156) 7.4.2022
(180) 7.4.2032
(210) 67783
(220) 7.4.1992
(450) 11.7.1995
(511) 5, 37, 39 NCL (8)
(511) 5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske 

a zdravotnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých, 
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na 
plombovanie zubov a na zubné odtlačky, dezinfekčné 
prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných 
a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
37 - Stavebníctvo, vykonávanie opráv a inštalácií.
39 - Doprava a skladovanie.

(540) RENTOKIL
(550) slovná
(732) Rentokil Initial 1927 plc, Belgrave House, 76 

Buckingham Palace Road, SW1W 9RF London, GB;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava, SK;

 

(111) 174395
(151) 2.5.1995
(156) 28.2.2022
(180) 28.2.2032
(210) 66884
(220) 28.2.1992
(450) 11.7.1995
(510) 30, 33 NCL (7)
(510) Likéry, želatínové potravinové doplnky vo forme 

práškov.
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(540)
 

(550) obrazová
(732) ORLING s.r.o., Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí nad Orlicí, 

CZ;
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany 1, SK;

 

(111) 174398
(151) 3.5.1995
(156) 12.5.2022
(180) 12.5.2032
(210) 68508
(220) 12.5.1992
(450) 11.7.1995
(510) 17, 20 NCL (7)
(510) Penová guma, penové plasty, penové materiály, 

izolačné tkaniny, izolačná plsť, tesnenia, výplňové 
a upchávkové materiály z gumy alebo plastov, matrace, 
podušky (nie na operačné alebo liečebné účely), 
podušky z celočalúnnického materiálu a čalúnnické 
časti nábytku, všetko vyrobené z penovej gumy, 
penových plastov a penových materiálov.

(540)
 

(550) obrazová

(732) Vita International Limited, Oldham Road, Middleton, 
Manchester M24 2DB, GB;

(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 
a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 174824
(151) 8.6.1995
(156) 23.6.2022
(180) 23.6.2032
(210) 69513
(220) 23.6.1992
(450) 14.9.1995
(511) 5 NCL (7)
(511) 5 - Farmaceutické výrobky a preparáty na starostlivosť 

o zdravie, najmä náplasti, obväzový materiál, výrobky 
na dámsku hygienu, najmä menštruačné vložky, 
nasiakavé vložky, vložky do nohavičiek, tampóny, 
plienky pre chorých.

(540) MONETA
(550) slovná
(732) HARTMANN - Rico, a. s., Masarykovo nám. 77, 664 71 

Veverská Bítýška, CZ;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 174901
(151) 13.6.1995
(156) 18.6.2022
(180) 18.6.2032
(210) 69411
(220) 18.6.1992
(450) 14.9.1995
(511) 5 NCL (7)
(511) 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) VAQTA
(550) slovná
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, 

Whitehouse Station, New Jersey 08889, US;
(740) JUDr. Eva Bušová, advokátka, Bratislava-Staré Mesto, 

SK;

 

(111) 175102
(151) 27.6.1995
(156) 8.4.2022
(180) 8.4.2032
(210) 67803
(220) 8.4.1992
(450) 14.9.1995
(511) 9 NCL (7)
(511) 9 - Vážiace, baliace a etiketovacie zariadenia, 

registračné pokladnice.
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(540)
 

(550) obrazová
(732) Novum Global spol. s r. o., Kasárenská 1763, Trenčín, 

SK;
(740) Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária, 

Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 175147
(151) 29.6.1995
(156) 8.4.2022
(180) 8.4.2032
(210) 67802
(220) 8.4.1992
(450) 14.9.1995
(511) 9 NCL (7)
(511) 9 - Vážiace, baliace a etiketovacie zariadenia, 

registračné pokladnice.
(540)
 

(550) obrazová
(732) Novum Global spol. s r. o., Kasárenská 1763, Trenčín, 

SK;
(740) Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária, 

Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 175245
(151) 18.7.1995
(156) 12.5.2022
(180) 12.5.2032
(210) 68509
(220) 12.5.1992
(450) 11.10.1995
(510) 17, 20 NCL (7)
(510) Penová guma, penové plasty, penové materiály, 

izolačné tkaniny, izolačná plsť, tesnenie, výplňové 
a upchávacie materiály z gumy alebo plastov, matrace, 
vankúše (nie na operačné alebo liečebné účely), 
podušky z čalúnnického materiálu a čalúnnické časti 
nábytku, všetko vyrobené z penovej gumy, penových 
plastov a penových materiálov.

(540) VITAFOAM

(550) slovná
(732) Vita International Limited, Oldham Road, Middleton, 

Manchester M24 2DB, GB;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 175711
(151) 18.9.1995
(156) 28.2.2022
(180) 28.2.2032
(210) 66912
(220) 28.2.1992
(450) 6.12.1995
(511) 7 NCL (7)
(511) 7 - Pohony plavidiel vrátane ich častí.
(540) MERCRUISER
(550) slovná
(732) Brunswick Corporation, One North Field Court, Lake 

Forest, Illinois 60045-4811, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

 

(111) 175712
(151) 18.9.1995
(156) 28.2.2022
(180) 28.2.2032
(210) 66919
(220) 28.2.1992
(450) 6.12.1995
(511) 7 NCL (7)
(511) 7 - Lodné motory vrátane ich častí.
(540) MERCURY
(550) slovná
(732) Brunswick Corporation, One North Field Court, Lake 

Forest, Illinois 60045-4811, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

 

(111) 175818
(151) 29.9.1995
(156) 21.2.2022
(180) 21.2.2032
(210) 66705
(220) 21.2.1992
(450) 6.12.1995
(510) 8, 16 NCL (7)
(510) Papier, papierové predmety, lepenka, lepenkové 

predmety, kriedový papier a lepenka, matný papier 
a lepenka, podkladový papier a lepenka, umelecké 
a aranžérske materiály, strihačky a rezačky papiera 
a lepenky, najmä matných a podkladových a materiály 
na grafiku.

(540) BAINBRIDGE
(550) slovná
(732) BAINBRIDGE PRODUCTS, LLC, 2063 Foster Ave., 

Wheeling, Illinois 60090, US;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 

Bratislava, SK;
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(111) 175819
(151) 29.9.1995
(156) 21.2.2022
(180) 21.2.2032
(210) 66706
(220) 21.2.1992
(450) 6.12.1995
(510) 6, 16, 20 NCL (7)
(510) Kovové a hliníkové obrazové rámy, závesné háky, 

očká, klince, závlačky, kolíky a svorníky na zavesenie 
a upevňovanie obrazov a obrazových rámov; kovové 
pretláčané tvarové materiály a profily; obrazy, maľby, 
dekorácie stien vo forme obrazov, tlače a grafických 
ilustrácií; fotografické rámy, obrazové rámy z dreva 
a plastu, tyče, koľajnice, výlisky a ozdobné tyče, 
koľajnice na obrazy a obrazové rámy, zrkadlové rámy.

(540) NIELSEN
(550) slovná
(732) Nielsen & Bainbridge LLC, 40 Eisenhower Drive, 

Paramus, New Jersey 07653, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

 

(111) 176575
(151) 20.2.1996
(156) 5.5.2022
(180) 5.5.2032
(210) 68344
(220) 5.5.1992
(450) 8.5.1996
(510) 9, 10, 16, 25, 41, 42 NCL (7)
(510) Nakladateľská a vydavateľská činnosť; nosiče zvuku 

a obrazu; knihy, tlačoviny, audiovizuálna produkcia; 
dámska a pánska bielizeň; klubovne a hostinské 
prevádzky; prezervatívy.

(540)
 

(550) obrazová
(732) Kvoriak Pavel, Bohdalecká 6/1420, 101 00 Praha 

10 - Michle, CZ;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 176630
(151) 5.3.1996
(156) 12.3.2022
(180) 12.3.2032
(210) 67223
(220) 12.3.1992
(450) 5.6.1996
(510) 3, 5, 10, 16, 17, 24, 25 NCL (7)
(510) Prípravky a prostriedky na skrášlenie a na telesnú 

hygienu, vatové a textilné pomocné prostriedky na 
telesnú hygienu a skrášľovanie, liečivá, obväzový 

materiál, náplasti, farmaceutické a zdravotnícke 
výrobky, dezinfekčné prostriedky, ovínadlá a pásky 
na zdravotnícke účely, menštruačné vložky, tampóny, 
menštruačné nohavičky; plienky, plienkové vložky, 
plienkové nohavičky, sacie vložky z papiera, buničiny 
a iných vláknitých materiálov na jednorazové použitie, 
fixačné nohavičky upletené z textilných nití alebo 
z buničiny na fixovanie sacích vložiek, všetko na 
zabezpečenie inkontinentov, vybavené skrinky na 
obväzy, chirurgické a lekárske nástroje a prístroje, 
vyšetrovacie a operačné rukavice na lekárske, 
zdravotnícke a chirurgické účely, chirurgické šijacie 
potreby, operačné čepce, masky na nos a ústa, 
podbradníky, lepiace pásky na zdravotnícke účely, 
krycie šatky na chirurgické účely, prikrývky na sterilné 
prikrývanie pacientov a predmetov, ortopedické 
výrobky, najmä ortopedické bandáže, návlekové 
obväzy, sadrové ovínadlá, oporné obväzy, ortopedické 
pomocné prostriedky, najmä príložné dlahy na 
ortopédiu trupu, nôh a ramien, plienky pre dojčatá 
a malé deti, lepiace pásky na priemyselné účely, 
rúnové netkané textílie na technické účely, najmä 
na filtrovanie, izoláciu, tesnenie a bandážovanie, 
netkané textílie a s ich použitím pripravené výrobky, 
najmä posteľná bielizeň a stolové prestieranie, utierky, 
uteráky, vreckovky, obrúsky, jednorazové výrobky na 
použitie v nemocniciach, najmä obliečky, zastrkovacie 
posteľné plachty, rukavice na pranie, viacúčelové 
prikrývky, prikrývky, časti pracovných a ochranných 
odevov pre zamestnancov nemocníc, časti odevov 
pre nemocničných pacientov, kombinované plienky 
a plienkové nohavičky z plastickej hmoty, papiera 
a rúnové netkané textílie.

(540) HARTMANN - RICO
(550) slovná
(732) HARTMANN - Rico, a. s., Masarykovo nám. 77, 664 71 

Veverská Bítýška, CZ;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 176633
(151) 5.3.1996
(156) 28.2.2022
(180) 28.2.2032
(210) 66911
(220) 28.2.1992
(450) 5.6.1996
(510) 4, 7, 9, 12, 17 NCL (7)
(510) Mazacie oleje a tuky, príslušenstvá lodných motorov na 

plavbu v mori, ako najmä hnacie súkolesia a prevody 
na zvláštne účely, škrtiace mechanizmy a mechanizmy 
na ich ovládanie, mechanizmy na ovládanie riadenia 
a kormidlovanie, výfukové sústavy, sladkovodné 
chladiace systémy, náhonové hriadele a hriadele na 
odber pohonu, zapaľovacie systémy motorov, tieniace 
zapaľovacie systémy, elektrické štartéry, prostriedky 
a zariadenia na riadenie a vykonávanie pohybu motora 
a jeho častí, a to tak na zvislý a uhlový pohyb na 
optimalizáciu jazdných vlastností a plavbu v plytkých 
vodách, ako i na jeho vodorovné riadenie na zmenu 
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smeru jazdy lode, ako prostriedky a zariadenia na 
kormidlovanie cez motor a trimovanie cez motor, 
radiace prostriedky stupňov pohonov a prostriedky 
na zmeny prevodov, olejové filtre, palivové filtre 
a oddeľovače vody, mierky, merače a manometre, 
merače rýchlosti, zariadenia a prostriedky na katódovú 
protikorozívnu ochranu, izolačné prostriedky na 
izolovanie elektrických obvodov, ako odizolovanie 
obvodov batérií, indikátory polohy vonkajšieho 
motora a jeho častí a jeho pohybu nahor a dolu 
a iné kontrolné, meracie a informačné prístroje 
a nástroje, ako napr. tachometre, palivomery, merače 
tlaku a hladiny oleja, merače napätia v batériách, 
merače teploty motora a iné, elektrické spínače, 
palivové nádrže, palivové potrubia a vedenia, ich časti, 
lodné skrutky, vyvažovacie a trimovacie prostriedky, 
klapky, plôšky, krídelká a koncové prostriedky na 
ovplyvňovanie jazdných vlastností, všetko na použitie 
v plavidle na plavbu v mori.

(540) QUICKSILVER
(550) slovná
(732) Brunswick Corporation, One North Field Court, Lake 

Forest, Illinois 60045-4811, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

 

(111) 176712
(151) 25.3.1996
(156) 23.12.2022
(180) 23.12.2032
(210) 74148
(220) 23.12.1992
(450) 5.6.1996
(511) 34 NCL (7)
(511) 34 - Cigarety.
(540)
 

(550) obrazová

(732) House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-1606 
Copenhagen V, DK;

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

 

(111) 177067
(151) 13.9.1996
(156) 19.3.2022
(180) 19.3.2032
(210) 67369
(220) 19.3.1992
(450) 4.12.1996
(510) 9, 10 NCL (7)
(510) Laboratórne a meracie prístroje, napr. čerpadlá, 

miešadlá a odvzdušňovače; meracie prístroje, najmä 
konduktometre, pH-metre; lekárske a zdravotnícke 
prístroje, nástroje a pomôcky.

(540)
 

(550) obrazová
(732) Skála Miroslav, Ing., Dědická 28, 627 00 Brno, CZ;

 

(111) 177185
(151) 20.11.1996
(156) 12.3.2022
(180) 12.3.2032
(210) 67224
(220) 12.3.1992
(450) 5.2.1997
(510) 3, 5, 10, 16, 17, 24, 25 NCL (7)
(510) Prípravky a prostriedky na skrášlenie a na telesnú 

hygienu, vatové a textilné pomocné prostriedky na 
telesnú hygienu a skrášľovanie, liečivá, obväzový 
materiál, náplasti, farmaceutické a zdravotnícke 
výrobky, dezinfekčné prostriedky, ovínadlá a pásky 
na zdravotnícke účely, menštruačné vložky, tampóny, 
menštruačné nohavičky; plienky, plienkové vložky, 
plienkové nohavičky, sacie vložky z papiera, buničiny 
a iných vláknitých materiálov na jednorazové použitie, 
fixačné nohavičky upletené z textilných nití alebo 
z buničiny na fixovanie sacích vložiek, všetko na 



219 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

zabezpečenie inkontinentov, vybavené skrinky na 
obväzy, chirurgické a lekárske nástroje a prístroje, 
vyšetrovacie a operačné rukavice na lekárske, 
zdravotnícke a chirurgické účely, chirurgické šijacie 
potreby, operačné čepce, masky na nos a ústa, 
podbradníky, lepiace pásky na zdravotnícke účely, 
krycie šatky na chirurgické účely, prikrývky na sterilné 
prikrývanie pacientov a predmetov, ortopedické 
výrobky, najmä ortopedické bandáže, návlekové 
obväzy, sadrové ovínadlá, oporné obväzy, ortopedické 
pomocné prostriedky, najmä príložné dlahy na 
ortopédiu trupu, nôh a ramien, plienky pre dojčatá 
a malé deti, lepiace pásky na priemyselné účely, 
rúnové netkané textílie na technické účely, najmä 
na filtrovanie, izoláciu, tesnenie a bandážovanie, 
netkané textílie a s ich použitím pripravené výrobky, 
najmä posteľná bielizeň a stolové prestieranie, utierky, 
uteráky, vreckovky, obrúsky, jednorazové výrobky na 
použitie v nemocniciach, najmä obliečky, zastrkovacie 
posteľné plachty, rukavice na pranie, viacúčelové 
prikrývky, prikrývky, časti pracovných a ochranných 
odevov pre zamestnancov nemocníc, časti odevov 
pre nemocničných pacientov, kombinované plienky 
a plienkové nohavičky z plastickej hmoty, papiera 
a rúnové netkané textílie.

(540) RICO
(550) slovná
(732) HARTMANN - Rico, a. s., Masarykovo nám. 77, 664 71 

Veverská Bítýška, CZ;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 177248
(151) 5.12.1996
(156) 17.8.2022
(180) 17.8.2032
(210) 70925
(220) 17.8.1992
(450) 5.3.1997
(510) 6, 7, 8, 42 NCL (7)
(510) Svorky a armatúry na vonkajšie elektrické vedenia 

nízkeho, vysokého, veľmi vysokého a zvlášť vysokého 
napätia, svorky a armatúry spájacie, odbočovacie, 
opravné, nosné, kotevné, dištančné, tlmiče vibrácií, 
dištančné armatúry na izolačné závesy, upevňovacie, 
regulačné a pomocné armatúry, ochranné armatúry 
a závažie; svorky a armatúry do rozvodní vysokého, 
veľmi vysokého a zvlášť vysokého napätia, svorky 
prístrojové, odbočné, spojovacie, kotevné na tlmivky, 
armatúry na zväzkové vodiče; armatúry na železničnú, 
pouličnú a malodrážnu trakciu, armatúry nosné, 
spojovacie, závesné upevňovacie, kotevné, napínacie, 
trolejové, prúdové, izolačné s príslušenstvom, 
trolejové výhybky, križovatky; armatúry na trolejovú 
výzbroj žeriavov, odperované a neodperované 
zberače, podpery vedenia, svorky a spojky, napínače; 
montážne náradie, montážne náradie ručné, vývojová 
a skúšobná činnosť.

(540)
 

(550) obrazová
(732) ELBA, a. s., Československej armády 264/58, 967 01 

Kremnica, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

 

(111) 177531
(151) 11.2.1997
(156) 15.12.2022
(180) 15.12.2032
(210) 73846
(220) 15.12.1992
(450) 7.5.1997
(511) 35, 42 NCL (8)
(511) 35 - Obchodná poradenská činnosť v strojárstve, 

sprostredkovanie obchodu.
42 - Odborná poradenská činnosť v strojárstve, 
poskytovanie služieb týkajúcich sa priemyselného 
vlastníctva.

(540)
 

(550) obrazová
(732) Ing. Dalibor GRUBER - GELE, Humenská 29, 040 11 

Košice, SK;

 

(111) 177708
(151) 20.2.1997
(156) 22.4.2022
(180) 22.4.2032
(210) 68108
(220) 22.4.1992
(450) 7.5.1997
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(510) 4, 9, 16 NCL (7)
(510) Oleje na vykurovacie valce a vykurovacie pásy do 

xerografických zariadení; textové procesory, tlačiarne, 
kombinované zostavy tlačiareň - počítač, telefaxové 
zariadenia, snímače obrazových predlôh (skenery), 
počítačové programy na tlač, počítačové programy 
na spracovanie obrazu, adaptéry k počítačom 
na tlač, adaptéry k počítačom na spracovanie 
obrazu, klávesnice, počítačové myši, guľové ovládače, 
kombinované vstupné zariadenia myši s guľovým 
ovládačom, ručné snímače súradníc, ručné čítačky 
znakov, radiče na oznamovanie tlačiarni, adaptéry 
k tlačiarňam na zapojenie v počítačovej sieti, 
časti a príslušenstvá všetkých uvedených zariadení, 
vykurovacie valce a vykurovacie pásy do xerografických 
zariadení, časti a príslušenstvá xerografických 
zariadení, tlačiarenské hlavy do atramentových 
dýzových tlačiarní, tlačiarenské hlavy do ihličkových 
maticových tlačiarní, počítačové programy a kazety 
na tvorbu typu písma, farby do xerografických 
zariadení, vývojky do xerografických zariadení, 
dvojkomorové podávače papiera a podávače obálok, 
zásobníky podávačov papiera, klobúčiky klávesov 
a potlače klávesníc, typové kolieska, podávače 
predlôh, zásobníky podávačov papiera; písacie stroje 
vrátane súčiastok a príslušenstva, pásky do písacieho 
stroja, elektronické moduly s typmi písma, tlačiarenské 
hlavy do termotlačiarní, jednodielne tlačiarenské 
hlavy, elektroerózny papier, papier do tlačiarní, papier 
do kopírovacích zariadení, priehľadné fólie, pečiatkové 
plôšky a farby, farbiace pásky do tlačiarní, farbiace 
valce, zásobníky farby do laserových tlačiarní, náplne 
do atramentových dýzových tlačiarní, náplne do 
atramentových maticových tlačiarní.

(540)
 

(550) obrazová
(732) Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, 

Lexington, KY 40550, US;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., 

Bratislava, SK;

 

(111) 177884
(151) 11.2.1997
(156) 18.3.2022
(180) 18.3.2032
(210) 67341
(220) 18.3.1992
(450) 4.6.1997
(510) 38, 41 NCL (7)
(510) Služby spojené s televíznym vysielaním, služby 

spojené s káblovým rozvodom televízneho vysielania 
a prenájom videoprístrojov a videokaziet.

(540) THE FAMILY CHANNEL

(550) slovná
(732) INTERNATIONAL FAMILY ENTERTAINMENT, INC., 500 

South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

 

(111) 178311
(151) 24.10.1997
(156) 18.9.2022
(180) 18.9.2032
(210) 71751
(220) 18.9.1992
(442) 9.7.1997
(450) 14.1.1998
(511) 5 NCL (7)
(511) 5 - Prostriedky na osviežovanie vzduchu v motorových 

vozidlách.
(540) DEO SMILE
(550) slovná
(732) s. C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe Street, Racine, 

Wisconsin 53403-2236, US;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK;

 

(111) 179058
(151) 19.12.1997
(156) 7.4.2022
(180) 7.4.2032
(210) 67798
(220) 7.4.1992
(442) 10.9.1997
(450) 4.3.1998
(511) 5 NCL (7)
(511) 5 - Vitamínový prípravok.
(540) CALCMAVIT
(550) slovná
(732) VITAR, spol. s r. o., T. Bati 385, 763 02 Zlín, CZ;
(740) JUDr. Lucie Miklová, advokátka, Vrútky, SK;

 

(111) 179558
(151) 22.1.1998
(156) 18.6.2022
(180) 18.6.2032
(210) 69402
(220) 18.6.1992
(442) 8.10.1997
(450) 8.4.1998
(511) 33 NCL (7)
(511) 33 - Likéry.
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(540)
 

(550) obrazová
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., T. G. 

Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, CZ;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 180399
(151) 23.4.1998
(156) 16.7.2022
(180) 16.7.2032
(210) 70303
(220) 16.7.1992
(442) 14.1.1998
(450) 8.7.1998
(511) 3, 21, 22, 25, 28, 35 NCL (7)
(511) 3 - Opaľovacie krémy, masážne emulzie.

21 - Prenosný riad, jedálne misky.
22 - Lodné plachty, laná pre horolezcov, stany vrátane 
stanov na táborenie pre horolezcov.
25 - Obuv, odevy vrátane obuvi a odevov pre 
horolezcov.
28 - Potreby športové, na voľný čas a turistiku zahrnuté 
v triede 28, najmä lyže, lyžiarske vosky, tenisové rakety, 
surfy, windsurfingy, tovar plážový a kúpací.
35 - Sprostredkovanie obchodných operácií 
s uvedenými tovarmi.

(540)
 

(550) obrazová

(732) Čermák Jan, K. Mündla 636, 252 30 Řevnice, CZ;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 181486
(151) 13.8.1998
(156) 20.5.2022
(180) 20.5.2032
(210) 68691
(220) 20.5.1992
(442) 6.5.1998
(450) 4.11.1998
(511) 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 42 NCL (7)
(511) 6 - Obaly kovové.

9 - Hracie automaty.
14 - Predmety z drahých kovov a ich zliatiny, najmä 
šperky, drahokamy, polodrahokamy a drahé kamene, 
hodinárske výrobky, bižutéria, jedálenské a nápojové 
súpravy z drahých kovov.
16 - Tlačoviny, najmä časopisy, periodiká, knihy, 
fotografie, hracie karty, obaly z papiera.
18 - Kožený tovar, najmä podšívky, výstelky a koža na 
obuv, kabelky, aktovky, kufre, kožená bižutéria, palice, 
dáždniky, slnečníky.
20 - Bytové doplnky z dreva, z trstiny, z bambusu 
a z kovu, najmä rámy, zrkadlá, poličky, podnosy, 
vešiaky, skrinky, stolíky, obaly z plastov.
21 - Jedálenské a nápojové súpravy a ich časti zo skla, 
porcelánu, keramiky, dreva a obyčajných kovov.
24 - Bytové doplnky z textilu.
25 - Kožené opasky, obuv, rukavice.
27 - Koberce, koberčeky, rohože, rohožky.
28 - Hry, hracie automaty s výnimkou automatov 
uvádzaných do chodu vhodením mince.
30 - Korenie, chuťové omáčky.
42 - Služby reštauračné.

(540)
 

(550) obrazová
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(732) LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r. o., Štěpánská 61, 
116 02 Praha 1, CZ;

(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 
a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 181487
(151) 13.8.1998
(156) 20.5.2022
(180) 20.5.2032
(210) 68692
(220) 20.5.1992
(442) 6.5.1998
(450) 4.11.1998
(511) 9, 14, 16, 21, 24, 28, 42 NCL (7)
(511) 9 - Hracie automaty.

14 - Jedálenské a nápojové súpravy a ich súčasti 
z drahých kovov.
16 - Hracie karty.
21 - Jedálenské a nápojové súpravy a ich súčasti zo skla, 
porcelánu, keramiky a obyčajných kovov.
24 - Textilný tovar pre hostinské služby, najmä tkaniny 
stolové, posteľné, uteráky.
28 - Hry, hracie automaty s výnimkou automatov 
uvádzaných do chodu vhodením mince.
42 - Služby reštauračné.

(540)
 

(550) obrazová
(732) LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r. o., Štěpánská 61, 

116 02 Praha 1, CZ;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 181488
(151) 13.8.1998
(156) 20.5.2022
(180) 20.5.2032
(210) 68693
(220) 20.5.1992

(442) 6.5.1998
(450) 4.11.1998
(511) 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 

25, 26, 27, 28, 30, 31, 42
NCL (7)

(511) 3 - Kozmetika, vlasové šampóny, farby na vlasy, 
vlasové prelivy, tužidlá, fixačné spreje (laky) a gély, 
regeneračné prípravky, vlasové kúry, kondicionéry 
a prípravky zamerané na starostlivosť o vlasy a pokožku 
hlavy, toaletné mydlá, sprchové gély, peny do 
kúpeľa, kozmetické oleje, tekuté mydlá, telové mlieka, 
krémy a emulzie, dezodoranty a antiperspiranty tuhé 
i s guľôčkou, dezodoračné spreje, prípravky holiace 
a epilačné, nechtová kozmetika (laky, odlakovače, 
výživné prípravky), parfumy a toaletné vody, denné 
a nočné pleťové krémy, hydratačné emulzie, pleťové 
kozmetické oleje, výživné krémy a emulzie, pleťové 
vody a čistiace tonikum, gély, pleťové mlieka, pleťové 
masky, peelingové prípravky, osviežovače pleti, krémy 
a gély na oči, balzamy a krémy na pery, očné tiene, 
sypké a kompaktné púdre, tekuté a tuhé mejkapy, 
telové púdre, prípravky na riasy, podkladové bázy, 
ceruzky na obočie, pery a oči, rúže a lesky na pery, laky 
na nechty a odlakovače nechtov.
4 - Sviečky.
5 - Zdravotná kozmetika.
6 - Obaly kovové.
9 - Fotografické aparáty, kinematografické a optické 
prístroje a ich súčasti, prístroje na záznam, prenos 
a reprodukciu zvuku a obrazu, hracie automaty.
11 - Osvetľovacie telesá, stolové lampy, záhradné a iné 
svietidlá, kuchynské prístroje elektrické.
12 - Vozidlá vrátane motorových.
14 - Predmety z drahých kovov a ich zliatiny, najmä 
šperky, drahokamy, polodrahokamy a drahé kamene, 
hodinárske výrobky, bižutéria, drobnôstky umelecké 
z drahých a plátovaných kovov, jedálenské a nápojové 
súpravy z drahých kovov.
15 - Hudobné nástroje, hudobniny.
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, fotografie, 
hudobniny, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, 
potreby pre umelcov, hracie karty, obaly z papiera, 
hygienické výrobky - toaletný papier, papierové 
obrúsky a utierky, papierové vreckovky.
18 - Kožený tovar, najmä podšívky, výstelky a koža na 
obuv, kabelky, aktovky, kufre, kožená bižutéria, palice, 
dáždniky, slnečníky.
20 - Nábytok, bytové doplnky z dreva, z trstiny, 
z bambusu a z kovu, najmä rámy, zrkadlá, poličky, 
podnosy, vešiaky, skrinky, stolíky, obaly z plastov, 
žalúzie.
21 - Jedálenské a nápojové súpravy a ich časti zo 
skla, porcelánu, keramiky, dreva, obyčajných kovov, 
úžitkové predmety zo skla, porcelánu, keramiky, dreva 
a obyčajných kovov, hrebene, kefy na vlasy a telo 
z prírodných i umelých materiálov, kozmetické štetce, 
kuchynské náradie a pomôcky s výnimkou náradia 
z drahých kovov, kuchynský riad s výnimkou z drahých 
kovov, kuchynské prístroje neelektrické, keramika, 
porcelán.
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24 - Textilný tovar, najmä tkaniny stolové, posteľná 
bielizeň, uteráky, utierky, obrúsky, bytové doplnky 
z textilu, záclonoviny, závesy.
25 - Odevy, kožené opasky, obuv, rukavice.
26 - Čipky a výšivky.
27 - Koberce, koberčeky, rohože, rohožky, podlahové 
krytiny.
28 - Hry a hračky, príležitostné ozdoby, najmä vianočné 
a veľkonočné, hracie automaty s výnimkou automatov 
uvádzaných do chodu vhodením mince.
30 - Káva, čaj, cukor, koláče, jemné pečivo, cukrovinky, 
korenie, chuťové omáčky.
31 - Poľnohospodárske výrobky, najmä čerstvé ovocie, 
zelenina, živé rastliny a prírodné kvety, semená kvetín, 
živé zvieratá.
42 - Služby reštauračné.

(540)
 

(550) obrazová
(732) LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r. o., Štěpánská 61, 

116 02 Praha 1, CZ;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 181489
(151) 13.8.1998
(156) 20.5.2022
(180) 20.5.2032
(210) 68694
(220) 20.5.1992
(442) 6.5.1998
(450) 4.11.1998
(511) 9, 14, 16, 21, 24, 28, 31, 42 NCL (7)
(511) 9 - Hracie automaty.

14 - Jedálenské a nápojové súpravy a ich súčasti 
z drahých kovov.
16 - Hracie karty.
21 - Jedálenské a nápojové súpravy a ich súčasti zo skla, 
porcelánu, keramiky a z obyčajných kovov.
24 - Textilný tovar pre hostinské služby, najmä tkaniny 
stolové, posteľné, uteráky.

28 - Hry, hracie automaty s výnimkou automatov 
uvádzaných do činnosti vhodením mince.
31 - Poľnohospodárske výrobky, najmä čerstvé ovocie, 
zelenina, živé rastliny a prírodné kvety, semená kvetín, 
živé zvieratá.
42 - Služby reštauračné.

(540)
 

(550) obrazová
(732) LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r. o., Štěpánská 61, 

116 02 Praha 1, CZ;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 199757
(151) 14.8.2002
(156) 7.3.2022
(180) 7.3.2032
(210) 667-2002
(220) 7.3.2002
(442) 9.5.2002
(450) 6.11.2002
(511) 20, 35 NCL (8)
(511) 20 - Drevený nábytok: nábytok do obývacích izieb, 

detských izieb, kuchýň, predsiení, spální, sektorový 
nábytok, sedacie súpravy, postele, taburety.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom.

(540)
 

(550) obrazová
(591) sivá, čierna, červená, biela
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(732) TIP TOP MARKET, s.r.o., Zákysučie č. 1491, 023 02 
Krásno nad Kysucou, SK;

(740) Neuschl Vladimír, JUDr. Ing., Bratislava, SK;

 

(111) 201734
(151) 16.1.2003
(156) 28.11.2021
(180) 28.11.2031
(210) 3542-2001
(220) 28.11.2001
(442) 8.10.2002
(450) 1.4.2003
(511) 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 NCL (7)
(511) 9 - Karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); 

počítač - zápisník (notebook); počítače na prenos 
dát; prehrávač kompaktných diskov; prístroje 
na spustenie diskov (počítačových); 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 zvukovo-obrazových, 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 počítača; procesory (základné jednotky 
samočinného počítača).
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 zariadenia; vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov prostredníctvom svetovej 
informačnej telekomunikačnej siete (internet); 
konzultačná a poradenská služba týkajúca uvedených 
služieb; služby v obchodnej činnosti; uverejňovanie 
reklamných textov; vydávanie reklamných textov; 
vedenie kartoték v počítači; obchodné alebo 
podnikateľské informácie, revízia účtov.
36 - Lízing, finančné odhady a oceňovania.
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, obnovovanie počítačových 
báz dát; prenájom strojového času počítačových 
báz dát; prieskum v oblasti využitia počítačov; 
servis počítačových programov; odborné poradenstvo 
s výnimkou obchodného; profesionálne poradenstvo 
s výnimkou obchodného alebo podnikateľského; 
prenájom počítačov; počítačové programovanie; 
tvorba softvéru; poradenstvo v oblasti počítačového 
hardvéru; grafický dizajn; prenájom času na prístup 
do počítačových báz dát; prenájom počítačového 
softvéru; aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie 
počítačových programov; fotografovanie a výroba 
fotografií na všetkých druhoch nosičov, tvorba 
webových stránok, tlač, tlačenie.

(540) RealShop
(550) slovná
(732) Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 

Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava-Dúbravka, SK;

 

(111) 201924
(151) 10.2.2003
(156) 6.12.2021
(180) 6.12.2031
(210) 3668-2001
(220) 6.12.2001
(442) 6.11.2002
(450) 2.5.2003
(511) 1 NCL (7)
(511) 1 - Tmel na pneumatiky, tmel na opravy rozbitých 

predmetov, spojovacia pasta, lepidlá iné ako 
kancelárske a pre domácnosť, lepidlá na obuv, lepidlá 
na papierové tapety, lepidlá na plagáty, lepidlá 
škrobové okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre 
domácnosť, lepidlá, tmely, spojivá na obkladačky, 
lepidlá na kožu, lepivé prípravky na ošetrenie stromov.

(540) PROBY
(550) slovná
(732) Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 353, 793 91 

Úvalno, CZ;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

 

(111) 201925
(151) 10.2.2003
(156) 6.12.2021
(180) 6.12.2031
(210) 3669-2001
(220) 6.12.2001
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(442) 6.11.2002
(450) 2.5.2003
(511) 1, 2, 17 NCL (7)
(511) 1 - Tmel na pneumatiky, tmel na opravy rozbitých 

predmetov, spojovacia pasta, lepidlá iné ako 
kancelárske a pre domácnosť, lepidlá na obuv, lepidlá 
na papierové tapety, lepidlá na plagáty, lepidlá 
škrobové okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre 
domácnosť, lepidlá, tmely, spojivá na obkladačky, 
lepidlá na kožu, lepivé prípravky na ošetrenie stromov, 
aerosóly.
2 - Tmel sklársky, lepidlá do farieb, akrylátové farby.
17 - Materiály na tesnenie a izoláciu, polyuretánové 
peny.

(540)
 

(550) obrazová
(732) Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 353, 793 91 

Úvalno, CZ;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

 

(111) 202885
(151) 14.5.2003
(156) 20.2.2022
(180) 20.2.2032
(210) 479-2002
(220) 20.2.2002
(442) 4.2.2003
(450) 5.8.2003
(511) 5, 29, 32 NCL (8)
(511) 5 - Farmaceutické výrobky, dietetické výrobky na 

lekárske účely, potraviny na lekárske účely pre 
dospelých a deti, dietetické potravinárske výrobky 
a nápoje na liečebné účely určené na ochranu kĺbov, 
väzivového aparátu, prípadne iných častí pohybového 
aparátu a ľudského organizmu, nápoje dietetického 
charakteru na liečebné účely, prípravky na humánnu 
aplikáciu na liečebné účely, bylinné výrobky na 
liečebné účely, liečivé nápoje, želatínové výrobky na 
lekárske účely, dietetické prípravky na liečebné účely 
určené na ochranu kĺbov a pohybového aparátu.
29 - Želatínové potravinárske doplnky vo forme prášku.
32 - Nealkoholické nápoje a iné prípravky na prípravu 
nealkoholických nápojov.

(540)
 

(550) obrazová

(732) ORLING s.r.o., Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
CZ;

(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany 1, SK;

 

(111) 202888
(151) 14.5.2003
(156) 21.2.2022
(180) 21.2.2032
(210) 502-2002
(220) 21.2.2002
(442) 4.2.2003
(450) 5.8.2003
(511) 10, 25, 42 NCL (8)
(511) 10 - Ortopedická obuv, zdravotná obuv.

25 - Podošvy na obuv, všetky typy obuvi zaradené do 
triedy 25.
42 - Navrhovanie a vývoj v oblasti obuvníckeho 
priemyslu.

(540)
 

(550) obrazová
(732) EPUR, spol. s r.o., Brodzany 149, 958 42 Brodzany, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

 

(111) 202891
(151) 14.5.2003
(156) 22.2.2022
(180) 22.2.2032
(210) 510-2002
(220) 22.2.2002
(442) 4.2.2003
(450) 5.8.2003
(511) 9 NCL (8)
(511) 9 - Počítače, počítačový hardvér vrátane počítačových 

periférií, počítačových súčiastok, počítačových 
klávesníc, zariadenia na ovládanie počítačového videa, 
najmä počítačové myši, guľové ovládače, džojstiky 
a hracie podložky, počítače na použitie v automobiloch 
a počítačové programy pre ne, elektrické zariadenia 
na prijímanie televízie a globálneho komunikačného 
sieťového prenosu a ich prevádzanie do televízie 
alebo iného zobrazovacieho zariadenia a počítačové 
programy na použitie s nimi, telefóny a počítačové 
programy na ich kontrolu a riadenie, zábavné 
automaty obsahujúce počítačový hardvér a softvér 
pre ne, prenosné počítače, elektrické príslušenstvo 
na hranie hier a operačný softvér na ne, počítačové 
programy, operačné systémové programy, počítačové 
programy na hranie hier, počítačové programy 
na riadenie zobrazovacích televíznych programov, 
kancelárska technika.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, čierna
(732) NOVATECH, s. r. o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca, SK;

 

(111) 202892
(151) 14.5.2003
(156) 22.2.2022
(180) 22.2.2032
(210) 511-2002
(220) 22.2.2002
(442) 4.2.2003
(450) 5.8.2003
(511) 36 NCL (8)
(511) 36 - Poisťovacie a finančné služby.
(540) AIG
(550) slovná
(732) AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 70 Pine 

Street, New York, NY 10270, US;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., 

Bratislava, SK;

 

(111) 203033
(151) 9.6.2003
(156) 5.4.2022
(180) 5.4.2032
(210) 959-2002
(220) 5.4.2002
(442) 4.3.2003
(450) 11.9.2003
(511) 25, 28, 35, 41 NCL (8)
(511) 25 - Bielizeň sajúca pot, bundy, čelenky, čiapky, 

futbalová obuv, futbalové topánky, kolíky na futbalovú 
obuv, kombinézy, lyžiarske topánky, ponožky, športová 
obuv, športové tričká, dresy, tielka, tričká.
28 - Cvičebné náradie, duše do hracích lôpt, hokejky, 
chrániče na píšťaly, chrániče na lakte, kolieskové 
korčule, korčule, lopty na hranie, nákolennice, 
ochranné vypchávky, siete.
35 - Obchodné a podnikateľské informácie, 
marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej 
činnosti, obchodný a podnikateľský prieskum, 
organizovanie komerčných a reklamných výstav 
a veľtrhov, prieskum trhu, prenájom reklamného 
času vo všetkých komunikačných médiách, reklama, 
reklamné plochy prenájom, rozhlasová reklama, 
televízna reklama.
41 - Praktické cvičenie, výchovno-zábavné klubové 
služby, organizovanie a vedenie konferencií, 
organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie 
a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie 
športových súťaží, prevádzkovanie športových 
zariadení.

(540) 4 SPORT
(550) slovná
(732) 4 SPORT, s. r. o., Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, SK;

 

(111) 203137
(151) 9.6.2003
(156) 8.3.2022
(180) 8.3.2032
(210) 680-2002
(220) 8.3.2002
(442) 4.3.2003
(450) 11.9.2003
(511) 32 NCL (8)
(511) 32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, 

koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné 
alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy, nealkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi 
alebo minerálmi, iónové a energetické nápoje 
nealkoholické, proteínové nealkoholické nápoje, 
diétne nápoje, želatínové nápoje, tablety a prášky na 
prípravu šumivých nealkoholických nápojov, ovocné 
alebo zeleninové nealkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, minerálne 
vody, pramenité vody, sódová voda, voda, šumivé 
nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické, 
paradajková šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, biela, zelená, červená, žltá, oranžová, hnedá
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 203142
(151) 9.6.2003
(156) 19.3.2022
(180) 19.3.2032
(210) 801-2002
(220) 19.3.2002
(442) 4.3.2003
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(450) 11.9.2003
(511) 16, 35 NCL (8)
(511) 16 - Tlačoviny, reklamné materiály ako tlačoviny.

35 - Marketingové štúdie; obchodné alebo 
podnikateľské informácie; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; podpora predaja (pre tretie 
osoby); poradenstvo v obchodnej činnosti; prieskum 
trhu; reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); 
vydávanie, uverejňovanie, oznamovanie, vyhlasovanie 
a publikovanie reklamných textov; odkazovacie 
telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov).

(540) DIMAR
(550) slovná
(732) DIMAR GROUP, s. r. o., Palisády 50, Bratislava-Staré 

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

Bratislava, SK;

 

(111) 203171
(151) 9.6.2003
(156) 10.4.2022
(180) 10.4.2032
(210) 1006-2002
(220) 10.4.2002
(442) 4.3.2003
(450) 11.9.2003
(511) 29, 30, 31, 39, 43 NCL (8)
(511) 29 - Sušená zelenina; sušené ovocie; sušené hrozienka; 

sušený kokos; zemiakové lupienky; kandizované 
ovocie; spracované oriešky; spracované mandle; 
spracované arašidy; kukuričný olej; rastlinný olej.
30 - Pukance; kukuričné pukance; pražená kukurica; 
kukuričné vločky; kukuričná múka; kukuričný škrob; 
mletá kukurica; prípravky z obilnín; výrobky z obilnín; 
obilninové lupienky a vločky; cukrovinky; müsli; 
sušienky, sucháre, biskvity; oblátky; jemné pečivo; 
pralinky; arašidové cukrovinky; príchuti do potravín 
s výnimkou esencií a éterických olejov.
31 - Kukurica; obilie; zrno (obilie); obilie 
v nespracovanom stave; orechy; lieskové oriešky; 
arašidy; sezam.
39 - Balenie tovaru, najmä potravín v triedach 29, 30 
a 31.
43 - Občerstvenie; rýchle občerstvenie.

(540)
 

(550) obrazová
(732) CORNiCO Company, s. r. o., Diaľničná cesta 16/B, 

903 01 Senec, SK;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 203181
(151) 9.6.2003
(156) 11.4.2022
(180) 11.4.2032
(210) 1019-2002
(220) 11.4.2002
(442) 4.3.2003
(450) 11.9.2003
(511) 12 NCL (8)
(511) 12 - Zariadenia na pohyb po zemi; vozidlá vrátane 

osobných automobilov, nákladných áut, autobusov, 
prívesov, traktorov, kolies na automobily, pneumatík; 
časti a súčasti uvedeného tovaru v tr. 12.

(540) HYUNDAI MATRIX
(550) slovná
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231, Yangjae-Dong, 

Seocho-Gu, Seoul 137-938, KR;
(740) JUDr. Eva Bušová, advokátka, Bratislava-Staré Mesto, 

SK;

 

(111) 203184
(151) 9.6.2003
(156) 11.4.2022
(180) 11.4.2032
(210) 1025-2002
(220) 11.4.2002
(442) 4.3.2003
(450) 11.9.2003
(511) 33 NCL (8)
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, sivá, modrá
(732) GAS - Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará 

Ľubovňa, SK;
(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová 

a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;

 

(111) 203185
(151) 9.6.2003
(156) 11.4.2022
(180) 11.4.2032
(210) 1026-2002
(220) 11.4.2002
(442) 4.3.2003
(450) 11.9.2003
(511) 33 NCL (8)
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(540)
 

(550) obrazová
(591) tmavomodrá, modrá, sivá, biela, červená
(732) GAS - Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará 

Ľubovňa, SK;
(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová 

a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;

 

(111) 203186
(151) 9.6.2003
(156) 11.4.2022
(180) 11.4.2032
(210) 1027-2002
(220) 11.4.2002
(442) 4.3.2003
(450) 11.9.2003
(511) 33 NCL (8)
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, čierna, biela, okrová, svetložltá, červená, zlatá
(732) GAS - Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará 

Ľubovňa, SK;
(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová 

a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;

 

(111) 203187
(151) 9.6.2003
(156) 11.4.2022
(180) 11.4.2032
(210) 1028-2002
(220) 11.4.2002
(442) 4.3.2003
(450) 11.9.2003
(511) 33 NCL (8)
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, zelená, biela, zlatá, modrá, svetlohnedá
(732) GAS - Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará 

Ľubovňa, SK;
(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová 

a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;

 

(111) 203269
(151) 3.7.2003
(156) 7.3.2022
(180) 7.3.2032
(210) 662-2002
(220) 7.3.2002
(442) 1.4.2003
(450) 7.10.2003
(511) 3, 5, 29, 30, 32, 35, 39, 40 NCL (8)
(511) 3 - Pracie a čistiace prípravky a prostriedky, najmä 

mydlá, saponáty, bieliace, odmasťovacie a leštiace 
prípravky; parfumériové výrobky, drogéristické 
a kozmetické výrobky a látky, najmä z bylín, kvetín, 
rastlín, ovocia a iných prírodných produktov, najmä 
toaletné mydlá, šampóny, emulzie, oleje, kúpeľové 
soli s výnimkou solí na liečebné účely, vlasové vody 
a toniká, pleťové vody a mlieka, zubné pasty a spreje.
5 - Výrobky na farmaceutické a liečebné účely, 
zdravotnú prevenciu a rekondíciu, najmä medicinálne 
a dietetické čaje a čajové zmesi všetkých druhov, napr. 
čaje bylinkové, ovocné z iných prírodných produktov 
s liečivými účinkami; fytoterapeutiká; dietetické 
a vitamínové preparáty na humánne a veterinárne 
použitie, najmä vitamínové nápoje a povzbudzujúce 
prípravky z bylín, ovocia a iných prírodných produktov 
s liečivými účinkami, napr. výluhy, výťažky, šťavy, 
farmaceutické odvary a liečebné roztoky, liečebné vína 
a sirupy, kúpeľové soli na liečebné účely.
29 - Sušené, konzervované a varené ovocie, zelenina, 
byliny a iné prírodné produkty, napr. ovocné kôry 
vrátane ich zmesí; jedlá želatína; marmelády; džemy; 
kompóty a pyré; potravinárske doplnky a výživné 

extrakty patriace do triedy 29 a používané na výživu 
alebo ako jej prísady; mlieko, mliečne výrobky.
30 - Čaje vrátane ich zmesí, najmä sypané, porciované, 
vreckované, lisované, instantné a čajové extrakty 
z ovocia, bylín a iných prírodných produktov, 
napr. z ovocnej kôry, prírodné i aromatizované 
vrátane s prídavkom vitamínov, minerálnych vlákien 
a ochucovacích prípravkov; čajové esencie prírodné 
a ochutené; obilné, kukuričné a strukovinové výrobky 
a polotovary vrátane ich zmesí; cereálne, sójové 
výrobky a polotovary naturálne, aromatizované, 
poťahované a/alebo zmesové vrátane extrudovaných; 
müsli; korenie; koreniny; aromatické prípravky do 
potravín a potravinárske príchuti všetkých druhov 
s výnimkou esencií a potravinárskych olejov; žuvačky; 
káva a kávové náhradky; kakao; ovocné želé.
32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov, najmä 
ovocné, zeleninové a bylinné šťavy neliečebné 
a nápoje z nich; ovocné a rastlinné šťavy a výťažky do 
potravín; mušty, sirupy, výluhy, koncentráty a extrakty 
na prípravu nealkoholických nápojov a ochutených 
minerálnych vôd; instantné a dietetické nápoje 
neliečebné; pitné vody a minerálne vody prírodné, 
ochutené a perlivé.
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť 
v odbore potravinárskych výrobkov vrátane 
výrobkov na farmaceutické a liečebné účely, 
najmä v oblasti nákupu a predaja čajov, 
bylín, ovocia a iných prírodných potravinárskych 
produktov; obchodný informačný servis a poradenská 
činnosť v daných odboroch; distribúcia tovarov 
a propagačných tlačovín na reklamné účely; 
organizovanie a zabezpečovanie propagačných a/
alebo komerčných výstav, propagačných reklamných 
akcií vrátane prehliadok výrobkov a služieb; 
obchodný manažment a prieskum trhu; pomoc pri 
riadení obchodnej činnosti; obchodné zastupovanie 
tuzemských a zahraničných firiem; dovozná a vývozná 
agentúra.
39 - Balenie, skladovanie, expedícia a preprava 
potravinárskych výrobkov vrátane výrobkov na 
farmaceutické a liečebné účely, najmä čajov, 
bylín, ovocia, zeleniny a nealkoholických nápojov 
vrátane iných prírodných produktov na potravinárske, 
farmaceutické a liečebné účely.
40 - Spracovanie prírodných produktov pre 
potravinárske, farmaceutické, liečebné a kozmetické 
výrobky a nealkoholické nápoje na humánnu 
a veterinárnu potrebu, najmä bylín, ovocia, čajov, 
kvetín, zeleniny, obilnín, strukovín a prírodných a/
alebo minerálnych vôd, napr. sušenie, fermentovanie, 
drvenie, mletie, stáčanie, miesenie a vylúhovanie 
surovín a polotovarov.
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(540)
 

(550) obrazová
(732) BIOGENA CB spol. s r.o., U Pily 702, 370 01 České 

Budějovice, CZ;
(740) Veleba Igor, JUDr., Brno, CZ;

 

(111) 203289
(151) 3.7.2003
(156) 14.3.2022
(180) 14.3.2032
(210) 755-2002
(220) 14.3.2002
(442) 1.4.2003
(450) 7.10.2003
(511) 7, 9, 11, 19, 20, 35, 36, 37, 38 NCL (8)
(511) 7 - Stroje a obrábacie stroje, motory a hnacie stroje, 

okrem motorov pozemných vozidiel, alternátory, 
baliace stroje, cestné stroje, dopravníky ako stroje, 
brúsky ako stroje, brúsne kamene a kotúče ako 
časti strojov, stroje na výrobu cestovín, čerpadlá, 
pumpy, elektrické stroje a prístroje na čistenie, 
umývačky riadu, umývačky fliaš, parné čistiace stroje, 
vysokotlakové čistiace stroje, drevoobrábacie stroje, 
drviace stroje, drviče, drviče odpadu, filtre ako 
časti strojov alebo motorov, generátory elektriny, 
kávové mlynčeky nie ručné, kladkostroje, kompresory, 
kosačky, elektrické kuchynské roboty, elektrické 
lepiacie pištole, elektrické stroje a prístroje na leštenie, 
elektrické leštičky na obuv, poľnohospodárske náradie 
a stroje nie ručné, lisovacie stroje, ložiská ako 
časti strojov, polygrafické stroje, mlynčeky na mäso 
ako stroje, stroje na miesenie, elektrické miešače 
na použitie v domácnosti, elektromechanické stroje 
na výrobu nápojov, ručné nástroje a náradie na 
iný než ručný pohon, navijaky, elektrické nože, 
elektrické nožnice, odstredivky, striekacie pištole 
na farby, elektricko-mechanické stroje na prípravu 
pokrmov, práčky, šijacie stroje, umývačky riadu, fliaš, 
elektrické ručné vŕtačky, navijaky, remene do hnacích 
strojov, reťazové píly, vysávače, výťahy, záhradné 
traktory, elektrické zváračky ako stroje, žehliace stroje, 
žmýkačky.
9 - Zariadenia a prístroje na prenos a reprodukcie 
zvuku, obrazu alebo dát, telefónne prístroje, prenosné 
telefóny všetkých druhov, telefónne slúchadlá 

a mikrofóny, telefónne drôty, telefónne záznamníky, 
časti, súčasti a príslušenstvo prenosných telefónov 
patriace do tr. 9, telefotografické zariadenia, počítače, 
počítačové súčasti, periférie a programy, tlačiarne 
k počítačom, nabíjačky akumulátorov, prístroje 
a nástroje navigačné, zememeračské, elektrické, 
fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, 
kontrolné, záchranné, vzdelávacie patriace do tr.9, 
prístroje a nástroje na meranie a váženie, elektrické 
akumulátory, elektrické batérie, elektrické spojky 
a svorky, antény, hasiace prístroje, elektrické 
hlásiče, elektronické diáre, elektrické a elektronické 
zariadenia proti krádeži, bleskozvody, nepriestrelné 
vesty, ochranné oblečenie proti ohňu, ochranné 
helmy, masky, ochranné obleky proti úrazom, radiácii 
a ohňu, požiarne hlásiče, snímače, ochranné štíty na 
tvár, elektrické zámky, pohybové snímače, snímače 
rozbitia skla, snímače tlaku, mikrofóny, rádia, optické 
čítače, čítače čiarového kódu, ďalekohľady, detektory 
plynov a dymu, detektory, diaľkomery, magnetické 
a optické nosiče údajov, magnetické identifikačné 
karty, magnetoskopy, mikroskopy, neónové reklamy, 
elektronické informačné tabule, elektrické drôty 
a káble, koaxiálne káble, exponované filmy, 
faxy, fotometre, kamery, fotoaparáty, fotografické, 
elektrostatické alebo termické fotokopírky, televízne 
zariadenia, monitory, lasery, meradlá, mikroprocesory, 
optické prístroje, nástroje a zariadenia, optické 
vlákna, poistky, čipy, solárne články, sonary, radary, 
spínače, teplomery, termostaty, tlakomery, váhy, 
audio- a videozariadenia, videokazety, elektronické 
publikácie stiahnuté telekomunikačnej siete, rozvodné 
skrine na elektrinu, vodováhy, vysielače, vypínače, 
vysávače, zrkadlá, zváracie prístroje.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, 
chladenie, varenie, sušenie, vetranie, bojlery, 
ohrievače vody, elektrické fritézy, hriankovače, 
horúce platne, chladničky, klimatizačné zariadenia, 
elektrické kuchynské zariadenia a prístroje na pečenie 
a varenie, kuchynské sporáky, lustre, mikrovlnné 
rúry, mrazničky, odparovače, ohrievače, osvetľovacie 
prístroje a zariadenia, pece, sporáky, piecky, pražiče 
na kávu, elektrické radiátory, zariadenie do sauny, 
prístroje a zariadenia na sušenie, teplovzdušné rúry, 
varné prístroje a zariadenia, vetracie zariadenia, 
prístroje a zariadenia na zmäkčenie vody, ionizátory 
vzduchu, ohrievače vzduchu, stroje a prístroje na 
čistenie vzduchu, zapaľovače na zapaľovanie plynu, 
žiarivky, žiarovky, žiariče, zariadenia na prívod vody, 
vodovodné a vodárenské zariadenia.
19 - Stavebný nekovový materiál, brány s výnimkou 
kovových, dlažba, dlážka s výnimkou kovovej, 
parketová dlážka, dosky, drevené dlážky, drevené 
dyhy a obloženie, spracované drevo, stavebné drevo, 
dvere s výnimkou kovových, dverové rámy, prahy, 
zárubne s výnimkou kovových, okenice, okrem 
kovových a textilných, nekovové konštrukcie, drevené 
výrobky a polotovary pre stavebníctvo, obkladový 
materiál, nekovové obklady stien, priečok, stropov, 
podhľadov, nekovové okná a okenné rámy, lišty, 
mriežky s výnimkou kovových, parapetné dosky 
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s výnimkou kovových, preglejka, drevotrieskové dosky, 
drevovláknité dosky, nekovový spojovací materiál, 
nekovové palisády, balkónové oplôtky, okenné sklo, 
s výnimkou okenného skla na okná automobilov, 
nekovové stĺpy, základné konštrukcie na budovy, 
trámy, preklady, priečky, s výnimkou kovových, 
nekovové schodiská, nekovové schodové stupne, 
prenosné stavby, s výnimkou kovových, interiérové 
prvky z dreva, vitráže, vonkajšie plášte budov 
s výnimkou kovových.
20 - Nábytok, kancelársky nábytok, kuchynský 
nábytok, stoly, stoličky, police, príborníky, lavice, 
pulty, servírovacie stolíky, stolové dosky, nekovové 
príslušenstvo k nábytku, nekovové obloženie alebo 
ozdoby na nábytok, nekovové pánty a závesy, 
dekoratívne nástenné ozdoby, nie textilné, divány, 
pohovky, drevené alebo plastové nádoby a schránky, 
drevené hrany a kostry na nábytok, dvierka na 
nábytok, klietky pre zvieratá v domácnosti, krúžky, 
háčiky a koľajnice na záclony a závesy, komody, korok, 
prútené koše, látkové vnútrookenné rolety, plastové 
lišty na nábytok, plastové záklopky, nekovové zátky, 
plastové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky, 
svorky, ozdoby na nábytok, pútače z dreva, rámy na 
obrazy, drevené rebríky, prútený tovar, ratan, stolárske 
výrobky, tyče na záclony, sochy, umelecké diela z dreva, 
vosku, sadry alebo plastov, vešiaky na odevy, zámky 
s výnimkou kovových a elektrických, zrkadlá, izbové 
žalúzie.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, 
poradenstvo v obchodnej činnosti, reklamné činnosti, 
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, 
reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou, 
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav 
a veľtrhov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, 
prieskum trhu, sprostredkovanie uvedených služieb, 
sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Konzultačné služby v oblasti 
poisťovníctva a nehnuteľností, realitné 
kancelárie, správa nehnuteľností, prenájom 
nehnuteľností, kancelárskych priestorov, finančný 
lízing, sprostredkovanie uvedených služieb, 
sprostredkovanie bankových, finančných 
a poisťovacích služieb.
37 - Opravy, montážne a inštalačné služby, inštalácia 
telefónnych prístrojov a príslušenstva do motorových 
prostriedkov, servis použitých, poškodených, čiastočne 
zničených alebo zničených predmetov, informácie 
o opravách, prenájom stavebných strojov a zariadení, 
žeriavov, bagrov a rýpadiel, sprostredkovanie 
uvedených služieb.
38 - Poskytovanie telekomunikačného pripojenia 
do svetovej počítačovej siete, komunikácia 
mobilnými telefónmi, počítačová komunikácia, 
posielanie správ, prenájom prístrojov na prenos 
správ, prenájom faxových prístrojov, prenájom 
telefónov, prenájom zariadení na prenos 
informácií, prenos správ pomocou satelitu, prenosy 
správ alebo údajov pomocou počítačov, služby 
zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, 
telefonické služby, telekonferenčné služby, informácie 

o telekomunikáciách, sprostredkovanie uvedených 
služieb, sprostredkovanie televízneho, rozhlasového 
vysielania.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, čierna, fialová, odtiene fialovej
(732) ABAX - Bratislava, a. s., Záhradnícka 87, 821 08 

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

 

(111) 203369
(151) 3.7.2003
(156) 17.1.2022
(180) 17.1.2032
(210) 103-2002
(220) 17.1.2002
(442) 1.4.2003
(450) 7.10.2003
(511) 32 NCL (8)
(511) 32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, 

koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné 
alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy, nealkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi 
alebo minerálmi, iónové a energetické nápoje 
nealkoholické, proteínové nealkoholické nápoje, 
diétne nápoje, želatínové nápoje, tablety a prášky na 
prípravu šumivých nealkoholických nápojov, ovocné 
alebo zeleninové nealkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, minerálne 
vody, pramenité vody, sódová voda, voda, šumivé 
nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické, 
paradajková šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.
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(540)
 

(550) obrazová
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 203428
(151) 3.7.2003
(156) 9.4.2022
(180) 9.4.2032
(210) 983-2002
(220) 9.4.2002
(442) 1.4.2003
(450) 7.10.2003
(511) 29, 35 NCL (8)
(511) 29 - Drobný mäsový výrobok.

35 - Odborné obchodné poradenstvo s uvedenými 
výrobkami, podpora predaja pre tretie osoby 
s uvedenými výrobkami, sprostredkovanie obchodu 
s uvedenými výrobkami.

(540) Laborecká klobása
(550) slovná
(732) MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

 

(111) 203430
(151) 3.7.2003
(156) 9.4.2022
(180) 9.4.2032
(210) 988-2002
(220) 9.4.2002
(442) 1.4.2003
(450) 7.10.2003
(511) 29, 35 NCL (8)
(511) 29 - Trvanlivý tepelne neopracovaný mäsový výrobok.

35 - Odborné obchodné poradenstvo s uvedenými 
výrobkami, podpora predaja pre tretie osoby 
s uvedenými výrobkami, sprostredkovanie obchodu 
s uvedenými výrobkami.

(540) Ščipák humenský
(550) slovná

(732) MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

 

(111) 203439
(151) 3.7.2003
(156) 17.4.2022
(180) 17.4.2032
(210) 1103-2002
(220) 17.4.2002
(442) 1.4.2003
(450) 7.10.2003
(511) 32, 33 NCL (8)
(511) 32 - Pivá; minerálne vody, šumivé nápoje a iné 

nealkoholické nápoje; nápoje a ovocné šťavy; sirupy 
a iné prípravky na zhotovovanie nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív).

(540) CASTELLINO BIANCO
(550) slovná
(732) UNITED BRANDS, s. r. o., Modletice 98, 251 01 Praha 

- východ, CZ;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 203458
(151) 3.7.2003
(156) 29.4.2022
(180) 29.4.2032
(210) 1277-2002
(220) 29.4.2002
(442) 1.4.2003
(450) 7.10.2003
(511) 9 NCL (8)
(511) 9 - Televízne satelitné prijímače; audio- 

a videoprijímače, DVD prehrávače, prístroje na 
satelitnú lokalizáciu na mori a prístroje na lokalizáciu 
na pevnine, CD prehrávače, nahrané počítačové 
programy, prenosné komunikačné zariadenia, radary, 
interkomunikačné zariadenia, ďalekopisy, MP3 
prehrávače, antény, autorádiá, nástroje na určovanie 
azimutu, batérie, okuliare, buzoly, centrálne 
procesorové jednotky, prístroje na zaznamenávanie 
času, integrované obvody, čističe nosičov zvukových 
záznamov, solárne články, čítacie zariadenia v televízii, 
čítacie zariadenia na spracovanie dát, ďalekohľady, 
diaľkové ovládače, detektory, diagnostické prístroje 
iné než na lekárske účely, diktafóny, magnetické 
nosiče dát, kompaktné disky, optické nosiče 
dát, elektronické perá, elektronické publikácie, 
faxy, filmové kamery, fotoaparáty, kalkulačky, 
meracie prístroje, mikrofóny, monitorovacie prístroje 
elektrické, monitory, navigačné prístroje, telefónne 
prístroje, rádiá, reproduktory, satelitné navigačné 
prístroje, slúchadlá, vysielacie zariadenia, zariadenia 
na spracovanie dát, zosilovače, prístroje na 
reprodukciu zvuku.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá
(732) HUMAX Holdings Co., Ltd., 212-1, Yubang-dong, 

Cheoin-gu, Yougin-City, Gyonggi-do, KR;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK;

 

(111) 203575
(151) 6.8.2003
(156) 15.3.2022
(180) 15.3.2032
(210) 762-2002
(220) 15.3.2002
(442) 2.5.2003
(450) 4.11.2003
(511) 1, 5 NCL (8)
(511) 1 - Gény tolerantné proti insekticídom a herbicídom 

na použitie pri ochrane poľnohospodárskeho osiva, 
poľnohospodárske chemikálie a povrchovo aktívne 
látky.
5 - Prípravky na ničenie burín, ničenie hmyzu 
a škodcov; insekticídy a herbicídy, pesticídy.

(540) TRANSORB
(550) slovná
(732) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North Lindbergh 

Boulevard, St. Louis, Missouri, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

 

(111) 203595
(151) 6.8.2003
(156) 25.3.2022
(180) 25.3.2032
(210) 873-2002
(220) 25.3.2002
(442) 2.5.2003
(450) 4.11.2003
(511) 16, 40 NCL (8)
(511) 16 - Noviny, časopisy.

40 - Tlač, tlačenie.
(540)
 

(550) obrazová

(732) Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária, 

Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 203629
(151) 6.8.2003
(156) 29.5.2022
(180) 29.5.2032
(210) 1609-2002
(220) 29.5.2002
(442) 2.5.2003
(450) 4.11.2003
(511) 29, 35 NCL (8)
(511) 29 - Mäkký mäsový výrobok, mäkká saláma.

35 - Odborné obchodné poradenstvo s uvedenými 
výrobkami, podpora predaja pre tretie osoby 
s uvedenými výrobkami, sprostredkovanie obchodu 
s uvedenými výrobkami.

(540) Kuriatko saláma
(550) slovná
(732) MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

 

(111) 203630
(151) 6.8.2003
(156) 29.5.2022
(180) 29.5.2032
(210) 1610-2002
(220) 29.5.2002
(442) 2.5.2003
(450) 4.11.2003
(511) 29, 35 NCL (8)
(511) 29 - Trvanlivý tepelne neopracovaný mäsový výrobok.

35 - Odborné obchodné poradenstvo s uvedenými 
výrobkami, podpora predaja pre tretie osoby 
s uvedenými výrobkami, sprostredkovanie obchodu 
s uvedenými výrobkami.

(540) Kohút klobása
(550) slovná
(732) MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

 

(111) 203631
(151) 6.8.2003
(156) 29.5.2022
(180) 29.5.2032
(210) 1613-2002
(220) 29.5.2002
(442) 2.5.2003
(450) 4.11.2003
(511) 18, 29, 30, 31, 32, 35 NCL (8)
(511) 18 - Surové kože, kožky, usne.

29 - Mäso čerstvé, mrazené, spracované, 
konzervované, tepelne upravené mäso, hotové jedlá 
z mäsa.
30 - Káva, kávové náhradky, kávové esencie a kávové 
extrakty, čaj, kakao, cukor, ryža, múka a výrobky 
z obilnín alebo múky, chlieb, sušienky, koláče, 
cukrárske výrobky, čokoláda, bonbóny, nemedicínske 
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cukrovinky, zákusky, med, melasový cukor, kvasnice, 
soľ, horčica, čierne korenie, kečupy, ocot, korenie, 
melasový sirup.
31 - Živé zvieratá, hospodárske zvieratá, dobytok, 
hydina, jačmeň, nespracované obilie, pšenica, krmivo 
a jadrové krmivo pre zvieratá, krmivo pre dobytok, 
krmivo pre hydinu, obilniny na živočíšnu spotrebu, 
potrava pre zvieratá a rožný statok, prísady do krmív 
nie na lekárske účely.
32 - Sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu 
nápojov.
35 - Podpora predaja pre tretie osoby s uvedenými 
tovarmi, sprostredkovanie obchodu s uvedenými 
tovarmi.

(540) MECOM
(550) slovná
(732) MECOM GROUP s. r. o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

 

(111) 203710
(151) 7.8.2003
(156) 10.5.2022
(180) 10.5.2032
(210) 1396-2002
(220) 10.5.2002
(442) 2.5.2003
(450) 4.11.2003
(511) 32 NCL (8)
(511) 32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, 

koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné 
alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy, nealkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi 
alebo minerálmi, iónové a energetické nápoje 
nealkoholické, proteínové nealkoholické nápoje, 
diétne nápoje, želatínové nápoje, tablety a prášky na 
prípravu šumivých nealkoholických nápojov, ovocné 
alebo zeleninové nealkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, minerálne 
vody, pramenité vody, sódová voda, voda, šumivé 
nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické, 
paradajková šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

(540) RELAXÍK
(550) slovná
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 203711
(151) 7.8.2003
(156) 10.5.2022
(180) 10.5.2032
(210) 1397-2002
(220) 10.5.2002
(442) 2.5.2003
(450) 4.11.2003
(511) 32 NCL (8)
(511) 32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, 

koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné 
alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy, nealkoholické 

nápoje, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi 
alebo minerálmi, iónové a energetické nápoje 
nealkoholické, proteínové nealkoholické nápoje, 
diétne nápoje, želatínové nápoje, tablety a prášky na 
prípravu šumivých nealkoholických nápojov, ovocné 
alebo zeleninové nealkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, minerálne 
vody, pramenité vody, sódová voda, voda, šumivé 
nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické, 
paradajková šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

(540)
 

(550) obrazová
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 203808
(151) 8.9.2003
(156) 2.4.2022
(180) 2.4.2032
(210) 911-2002
(220) 2.4.2002
(442) 3.6.2003
(450) 2.12.2003
(511) 1, 3, 5 NCL (8)
(511) 1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu okrem 

výrobkov na lekárske a veterinárne účely.
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, brúsenie, prípravky 
na pranie a kozmetické prípravky.
5 - Dezinfekčné prostriedky.

(540) SLOCHEM
(550) slovná
(732) SLOCHEM, s. r. o., Farský Mlyn 2, 917 00 Trnava, SK;

CHERAD, s.r.o., Farský Mlyn 2, 917 01 Trnava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

 

(111) 203830
(151) 8.9.2003
(156) 25.4.2022
(180) 25.4.2032
(210) 1225-2002
(220) 25.4.2002
(442) 3.6.2003
(450) 2.12.2003
(511) 30 NCL (8)
(511) 30 - Čokoládové cukrovinky, čokoládové tyčinky.
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(540)
 

(550) obrazová
(732) Mondelez Slovakia Intellectual Property s.r.o., 

Račianska 44, 832 42 Bratislava, SK;

 

(111) 203947
(151) 8.9.2003
(156) 3.6.2022
(180) 3.6.2032
(210) 1664-2002
(220) 3.6.2002
(442) 3.6.2003
(450) 2.12.2003
(511) 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28 NCL (8)
(511) 12 - Detské kočíky a doplnky k nim; kryty a prikrývky 

na detské kočíky, detské autosedačky a doplnky k nim; 
podložky k autosedačkám, detské chodúľky.
18 - Detské slnečníky, slnečníky k detským kočíkom, 
tašky k detským kočíkom, tašky na nosenie detí, detské 
nosiče s konštrukciou, detské nosiče bez konštrukcie, 
dojčenské ležadlá.
20 - Detské ohrady, detské postele, príslušenstvo 
k detským posteliam, lôžkoviny, matrace, prebaľovacie 
matrace, vankúše, paplóny, perinky, detské ochranné 
hniezda, detský nábytok, kúpacie a prebaľovacie 
skrinky a stoly, detské stoličky, ležadlá.
21 - Detské vaničky, prenosné detské vaničky.
22 - Striešky, markízy a baldachýny na detské postieľky, 
striešky k autosedačkám.
24 - Prikrývky, posteľná bielizeň (lôžkoviny), ochranné 
poťahy na detský nábytok.
25 - Detské oblečenie vrátane osobnej bielizne, 
detské výbavičky, detské textilné plienky, detské vaky 
a nánožníky.
28 - Športové potreby obsiahnuté v triede 28, hry 
a hračky, postieľky pre bábiky, kočíky pre bábiky.

(540)
 

(550) obrazová

(732) BABYLAND, spol. s r. o., Pestovateľská 9, 821 04 
Bratislava, SK;

(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 203954
(151) 8.9.2003
(156) 4.6.2022
(180) 4.6.2032
(210) 1681-2002
(220) 4.6.2002
(442) 3.6.2003
(450) 2.12.2003
(511) 32 NCL (8)
(511) 32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, 

koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné 
alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy, nealkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi 
alebo minerálmi, iónové a energetické nápoje 
nealkoholické, proteínové nealkoholické nápoje, 
diétne nápoje, želatínové nápoje, tablety a prášky na 
prípravu šumivých nealkoholických nápojov, ovocné 
alebo zeleninové nealkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, minerálne 
vody, pramenité vody, sódová voda, voda, šumivé 
nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické, 
paradajková šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

(540) Relax Gold Cola
(550) slovná
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 204340
(151) 11.11.2003
(156) 1.7.2022
(180) 1.7.2032
(210) 1929-2002
(220) 1.7.2002
(442) 5.8.2003
(450) 3.2.2004
(511) 5 NCL (8)
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, najmä venofarmaká.
(540) FLEBODIA
(550) slovná
(732) Laboratoires INNOTHERA Société par Actions 

Simplifiée, 22, Avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, 
FR;

(740) JUDr. Eva Bušová, advokátka, Bratislava-Staré Mesto, 
SK;

 

(111) 204360
(151) 11.11.2003
(156) 19.7.2022
(180) 19.7.2032
(210) 2118-2002
(220) 19.7.2002
(442) 5.8.2003
(450) 3.2.2004
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(511) 32 NCL (8)
(511) 32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, 

koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné 
alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy, nealkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi 
alebo minerálmi, iónové a energetické nápoje 
nealkoholické, proteínové nealkoholické nápoje, 
diétne nápoje, želatínové nápoje, tablety a prášky na 
prípravu šumivých nealkoholických nápojov, ovocné 
alebo zeleninové nealkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, minerálne 
vody, pramenité vody, sódová voda, voda, šumivé 
nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické, 
paradajková šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, žltá, biela, čierna
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 204399
(151) 11.11.2003
(156) 12.6.2022
(180) 12.6.2032
(210) 1768-2002
(220) 12.6.2002
(442) 5.8.2003
(450) 3.2.2004
(511) 12 NCL (8)
(511) 12 - Osobné automobily, športové automobily, 

dodávky, autobusy.
(540) LACETTI
(550) slovná

(732) GM KOREA COMPANY, 199-1 Cheongcheon - 2Dong, 
Bupyung - Gu, Incheon, KR;

(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 
a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 204465
(151) 11.11.2003
(156) 18.9.2022
(180) 18.9.2032
(210) 2674-2002
(220) 18.9.2002
(442) 5.8.2003
(450) 3.2.2004
(511) 32 NCL (8)
(511) 32 - Sýtená minerálna voda, nesýtená minerálna voda, 

ochutená minerálna voda, minerálna voda, nápoje 
z multiovocných džúsov, ovocné džúsy, zeleninové 
džúsy, husté ovocné džúsy, multizeleninové džúsy, 
ovocné a zeleninové džúsy, 100 % multiovocné džúsy, 
ochutené ovocné nápoje.

(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, zelená
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 204479
(151) 11.11.2003
(156) 23.9.2022
(180) 23.9.2032
(210) 2697-2002
(220) 23.9.2002
(442) 5.8.2003
(450) 3.2.2004
(511) 32 NCL (8)
(511) 32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, 

koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné 
alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy, nealkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi 
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alebo minerálmi, iónové a energetické nápoje 
nealkoholické, proteínové nealkoholické nápoje, 
diétne nápoje, želatínové nápoje, tablety a prášky na 
prípravu šumivých nealkoholických nápojov, ovocné 
alebo zeleninové nealkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, minerálne 
vody, pramenité vody, sódová voda, voda, šumivé 
nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické, 
paradajková šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

(540)
 

(550) obrazová
(591) žltá, zelená, červená, oranžová, biela
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 204590
(151) 15.12.2003
(156) 5.4.2022
(180) 5.4.2032
(210) 953-2002
(220) 5.4.2002
(442) 11.9.2003
(450) 2.3.2004
(511) 9 NCL (8)
(511) 9 - Telefóny, celulárne telefóny, rádiotelefóny, 

pagery, dvojsmerné rádiá, rádiové vysielače, rádiové 
prijímače, rádiové retranslačné stanice, elektronické 
organizéry; časti a súčasti na uvedený tovar, 
predovšetkým slúchadlá, mikrofóny, reproduktory, 
puzdrá a opaskové spony; rádiové základňové 
stanice, prepojovače, smerovače, počítače, počítačové 
programy, modemy, globálne jednotky určovania 
polohy, batérie, batériové nabíjače, sieťové adaptéry, 
antény.

(540) MOTO
(550) slovná
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 

Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 
60654, US;

(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava-
Petržalka, SK;

 

(111) 204706
(151) 15.12.2003
(156) 13.6.2022
(180) 13.6.2032
(210) 1796-2002
(220) 13.6.2002
(442) 11.9.2003
(450) 2.3.2004

(511) 6, 9, 14, 16, 18, 22, 25 NCL (8)
(511) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné 

materiály; prenosné kovové stavby; materiály z kovu 
pre železničné trate; neelektrické káble a drôty 
z obyčajných kovov; železiarsky tovar; drobné položky 
železiarskeho tovaru; kovové potrubia a rúry; trezory; 
tovar z obyčajných kovov nezahrnutý v iných triedach; 
rudy.
9 - Vedecké, navigačné, poľnohospodárske, 
fotografické, optické, vážiace, meracie, signálne, 
kontrolné (dozorujúce), záchranné a školské prístroje 
a nástroje; prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, 
transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo 
kontrolovanie elektriny; prístroje na záznam, prenos 
alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické 
nosiče dát; záznamové disky; predajné automaty 
a mechanizmy prístrojov uvádzané do chodu 
vhodením mince; registračné pokladnice; počítacie 
stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; 
hasiace prístroje; špecificky slnečné okuliare.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny a tovar z drahých 
kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi, 
nezahrnuté v ostatných triedach; šperky, drahé 
kamene; hodinárske a chronometrické prístroje.
16 - Papier, lepenka a tovar vyrobený z týchto 
materiálov, nezahrnutý v ostatných triedach; tlačoviny; 
knihársky materiál; fotografie; papiernický tovar; 
lepidlá pre kancelárske potreby alebo na domáce 
účely; materiály pre umelcov; štetce a vybavenie 
kancelárií (okrem nábytku); vzdelávacie a učebné 
potreby (okrem prístrojov); plastové materiály 
na balenie (nezahrnuté v ostatných triedach); 
tlačiarenské typy; štočky; špecificky písacie potreby.
18 - Koža a imitácie kože a tovar vyrobený z týchto 
materiálov a nezahrnutý v ostatných triedach; koža 
zvierat, usne, kufre a cestovné brašne; dáždniky, 
slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje 
a sedlársky tovar, špecificky batožina a náprsné tašky.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, 
nepremokavé plachty (celty), lodné plachty, vrecia 
a vaky nezahrnuté v ostatných triedach, materiály na 
čalúnenie a vypchávanie okrem gumy alebo plastov, 
surové textilné vlákna.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.

(540) BUDDY LEE
(550) slovná
(732) The H. D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside Road, 

Wilmington, Delaware 19810, US;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 204707
(151) 15.12.2003
(156) 13.6.2022
(180) 13.6.2032
(210) 1797-2002
(220) 13.6.2002
(442) 11.9.2003
(450) 2.3.2004
(511) 6, 9, 14, 16, 18, 22, 25 NCL (8)
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(511) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné 
materiály; prenosné kovové stavby; materiály z kovu 
pre železničné trate; neelektrické káble a drôty 
z obyčajných kovov; železiarsky tovar; drobné položky 
železiarskeho tovaru; kovové potrubia a rúry; trezory; 
tovar z obyčajných kovov nezahrnutý v iných triedach; 
rudy.
9 - Vedecké, navigačné, poľnohospodárske, 
fotografické, optické, vážiace, meracie, signálne, 
kontrolné (dozorujúce), záchranné a školské prístroje 
a nástroje; prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, 
transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo 
kontrolovanie elektriny; prístroje na záznam, prenos 
alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické 
nosiče dát; záznamové disky; predajné automaty 
a mechanizmy prístrojov uvádzané do chodu 
vhodením mince; registračné pokladnice; počítacie 
stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; 
hasiace prístroje; špecificky slnečné okuliare.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny a tovar z drahých 
kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi, 
nezahrnuté v ostatných triedach; šperky, drahé 
kamene; hodinárske a chronometrické prístroje.
16 - Papier, lepenka a tovar vyrobený z týchto 
materiálov, nezahrnutý v ostatných triedach; tlačoviny; 
knihársky materiál; fotografie; papiernický tovar; 
lepidlá pre kancelárske potreby alebo na domáce 
účely; materiály pre umelcov; štetce a vybavenie 
kancelárií (okrem nábytku); vzdelávacie a učebné 
potreby (okrem prístrojov); plastové materiály 
na balenie (nezahrnuté v ostatných triedach); 
tlačiarenské typy; štočky; špecificky písacie potreby.
18 - Koža a imitácie kože a tovar vyrobený z týchto 
materiálov a nezahrnutý v ostatných triedach; koža 
zvierat, usne, kufre a cestovné brašne; dáždniky, 
slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje 
a sedlársky tovar, špecificky batožina a náprsné tašky.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, 
nepremokavé plachty (celty), lodné plachty, vrecia 
a vaky nezahrnuté v ostatných triedach, materiály na 
čalúnenie a vypchávanie okrem gumy alebo plastov, 
surové textilné vlákna.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.

(540)
 

(550) obrazová
(732) The H. D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside Road, 

Wilmington, Delaware 19810, US;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 204927
(151) 12.1.2004
(156) 26.8.2022
(180) 26.8.2032
(210) 2468-2002
(220) 26.8.2002
(442) 7.10.2003
(450) 6.4.2004
(511) 2 NCL (8)
(511) 2 - Farby, nátery, laky a lazúry, moridlá.
(540) PROLUX
(550) slovná
(732) HORNBACH Baumarkt CS spol. s r. o., Chlumecká 2398, 

198 00 Praha 9, CZ;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 205147
(151) 13.1.2004
(156) 2.3.2022
(180) 2.3.2032
(210) 644-2002
(220) 2.3.2002
(442) 7.10.2003
(450) 6.4.2004
(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 NCL (8)
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových 

záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, 
audiovizuálne záznamové disky; programové 
vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
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16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, 
prospekty.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi 
údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi 
zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi 
záznamovými diskami, s programovým vybavením 
počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami, 
reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov, rozširovanie reklamných 
materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové 
reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie 
reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, 
informačné kancelárie, tlačové kancelárie, 
spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, 
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, 
informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk, 
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba 
televíznych programov, výroba audiovizuálnych 
programov, výroba videofilmov, televízna zábava, 
organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích 
a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie 
nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích 
zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová 
tvorba, činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie 
a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb 
(výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie 
koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, 
vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav 
na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, 
školení, živých vystúpení, večierkov; služby 
nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská 
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov, elektronická edičná 
činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií 
o móde, meteorologické informácie a predpovede 
počasia.

(540)
 

(550) obrazová

(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 37, SK;
(740) ADAUS, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 205148
(151) 13.1.2004
(156) 2.3.2022
(180) 2.3.2032
(210) 645-2002
(220) 2.3.2002
(442) 7.10.2003
(450) 6.4.2004
(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 NCL (8)
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových 

záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, 
audiovizuálne záznamové disky; programové 
vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, 
prospekty.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi 
údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi 
zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi 
záznamovými diskami, s programovým vybavením 
počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami, 
reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov, rozširovanie reklamných 
materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové 
reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie 
reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, 
informačné kancelárie, tlačové kancelárie, 
spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, 
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, 
informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk, 
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba 
televíznych programov, výroba audiovizuálnych 
programov, výroba videofilmov, televízna zábava, 
organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích 
a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie 
nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích 
zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová 
tvorba, činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie 
a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb 
(výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie 
koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, 
vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav 
na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, 
školení, živých vystúpení, večierkov; služby 
nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská 
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov, elektronická edičná 
činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií 
o móde, meteorologické informácie a predpovede 
počasia.
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(540)
 

(550) obrazová
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 37, SK;
(740) ADAUS, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 205153
(151) 13.1.2004
(156) 2.3.2022
(180) 2.3.2032
(210) 651-2002
(220) 2.3.2002
(442) 7.10.2003
(450) 6.4.2004
(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 NCL (8)
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových 

záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, 
audiovizuálne záznamové disky; programové 
vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, 
prospekty.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi 
údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi 
zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi 
záznamovými diskami, s programovým vybavením 
počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami, 
reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov, rozširovanie reklamných 
materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové 
reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie 
reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, 
informačné kancelárie, tlačové kancelárie, 
spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, 
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, 
informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk, 
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba 
televíznych programov, výroba audiovizuálnych 
programov, výroba videofilmov, televízna zábava, 
organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích 
a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie 
nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích 
zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová 

tvorba, činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie 
a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb 
(výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie 
koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, 
vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav 
na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, 
školení, živých vystúpení, večierkov; služby 
nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská 
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov, elektronická edičná 
činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií 
o móde, meteorologické informácie a predpovede 
počasia.

(540)
 

(550) obrazová
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 37, SK;
(740) ADAUS, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 205154
(151) 13.1.2004
(156) 2.3.2022
(180) 2.3.2032
(210) 652-2002
(220) 2.3.2002
(442) 7.10.2003
(450) 6.4.2004
(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 NCL (8)
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových 

záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, 
audiovizuálne záznamové disky; programové 
vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, 
prospekty.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi 
údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi 
zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi 
záznamovými diskami, s programovým vybavením 
počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami, 
reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov, rozširovanie reklamných 
materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové 
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reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie 
reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, 
informačné kancelárie, tlačové kancelárie, 
spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, 
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, 
informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk, 
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba 
televíznych programov, výroba audiovizuálnych 
programov, výroba videofilmov, televízna zábava, 
organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích 
a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie 
nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích 
zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová 
tvorba, činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie 
a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, 
zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb 
(výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie 
koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, 
vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav 
na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, 
školení, živých vystúpení, večierkov; služby 
nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská 
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania 
reklamných a náborových textov, elektronická edičná 
činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií 
o móde, meteorologické informácie a predpovede 
počasia.

(540)
 

(550) obrazová
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 37, SK;
(740) ADAUS, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 205156
(151) 20.1.2004
(156) 4.6.2022
(180) 4.6.2032
(210) 1678-2002
(220) 4.6.2002
(442) 3.6.2003
(450) 6.4.2004
(511) 32 NCL (8)

(511) 32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, 
koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné šťavy, 
džúsy a sirupy, nealkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje obohatené vitamínmi alebo minerálmi, iónové 
a energetické nápoje nealkoholické, proteínové 
nealkoholické nápoje, diétne nápoje, želatínové 
nápoje, tablety a prášky na prípravu šumivých 
nealkoholických nápojov, ovocné nealkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia, 
minerálne vody, pramenité vody, sódová voda, 
voda, šumivé nealkoholické nápoje, miešané nápoje 
nealkoholické, aperitívy nealkoholické.

(540)
 

(550) obrazová
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 205157
(151) 20.1.2004
(156) 4.6.2022
(180) 4.6.2032
(210) 1680-2002
(220) 4.6.2002
(442) 3.6.2003
(450) 6.4.2004
(511) 32 NCL (8)
(511) 32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, 

koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné šťavy, 
džúsy a sirupy, nealkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje obohatené vitamínmi alebo minerálmi, iónové 
a energetické nápoje nealkoholické, proteínové 
nealkoholické nápoje, diétne nápoje, želatínové 
nápoje, tablety a prášky na prípravu šumivých 
nealkoholických nápojov, ovocné nealkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia, 
minerálne vody, pramenité vody, sódová voda, 
voda, šumivé nealkoholické nápoje, miešané nápoje 
nealkoholické, aperitívy nealkoholické.

(540) Relax Vínny
(550) slovná
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(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 
Wadowice, PL;

(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 
kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 205342
(151) 10.2.2004
(156) 5.4.2022
(180) 5.4.2032
(210) 954-2002
(220) 5.4.2002
(442) 4.11.2003
(450) 4.5.2004
(511) 38 NCL (8)
(511) 38 - Rádiové komunikačné služby, poskytovanie 

užívateľského prístupu na prenos hlasu a dát.
(540) MOTO
(550) slovná
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 

Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 
60654, US;

(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava-
Petržalka, SK;

 

(111) 205346
(151) 10.2.2004
(156) 8.4.2022
(180) 8.4.2032
(210) 965-2002
(220) 8.4.2002
(442) 4.11.2003
(450) 4.5.2004
(511) 7, 12, 37, 39 NCL (8)
(511) 7 - Vyvažovacie zariadenia na kolesá automobilov, 

zariadenia na montáž a demontáž kolies a plášťov, 
zariadenie na vyvažovanie kolies, zariadenie na 
hustenie pneumatík.
12 - Pneumatiky, duše na kolesá automobilov, 
duše pneumatík, kolesá automobilov, náboje kolies 
automobilov, obruče kolies, opravárske náradie 
na opravy pneumatík, pásy na protektorovanie 
pneumatík, ráfy, ventily na pneumatiky, záplaty na 
opravy duší, vyvažovacie telieska.
37 - Pneuservis - montáž a demontáž kolies 
a plášťov, vyvažovanie kolies, opravy a hustenie 
pneumatík, opravy a údržba motorových vozidiel, 
sprostredkovateľské služby v doprave.
39 - Skladovanie.

(540)
 

(550) obrazová
(732) MZ PNEU, s. r. o., Bulharská 23/3, 010 01 Žilina, SK;

 

(111) 205353
(151) 10.2.2004
(156) 25.4.2022
(180) 25.4.2032
(210) 1237-2002
(220) 25.4.2002
(442) 4.11.2003
(450) 4.5.2004
(511) 35, 36, 41 NCL (8)
(511) 35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie 

obchodných alebo podnikateľských informácií, 
poradenstvo v oblasti riadenia obchodných alebo 
priemyselných podnikov, reklamná, prezentačná 
a propagačná činnosť najmä v prospech Nadácie.
36 - Prenájom nehnuteľností; organizovanie zbierok 
a organizovanie dobročinných zbierok, najmä 
v prospech Nadácie, služby v oblasti financií 
najmä finančná pomoc pri organizovaní vybraných 
programov a akcií na dosiahnutie a podporu 
vytýčených cieľov Nadácie.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť 
s výnimkou vydávania reklamných materiálov; 
výchovná, vzdelávacia, zábavná, športová a kultúrna 
činnosť (aj v spolupráci s príslušnými štátnymi 
a verejnoprávnymi inštitúciami a súkromnými 
osobami s cieľom podporiť sledované ciele); 
výchovná, vzdelávacia, zábavná, športová a kultúrna 
činnosť,najmä na podporu a pomoc vo výchove 
a vzdelávaní mladých ľudí, žiakov, študentov a ostatnej 
mládeže s dôrazom na výchovu a vzdelávanie v oblasti 
kultúry, ekonomiky, podnikania a obchodu; pomoc pri 
presadzovaní mravného a morálneho kódexu mladého 
človeka, ako aj v spolupráci so školami, školskými 
zariadeniami a úradmi v oblastiach týkajúcich sa 
naplňovania cieľov Nadácie, všetko patriace do tejto 
triedy; výchovná, vzdelávacia, zábavná, športová 
a kultúrna činnosť zameraná na podporu udržiavania 
a rozvoja podnikateľského odkazu rodiny Pivečkových 
v Slavčíne, ako aj na výmenu skúseností s inými 
osobami (subjektmi) podobného druhu a zamerania 
a spolupráca s neziskovými organizáciami patriaca 
do tejto triedy; organizovanie rôznych výchovných, 
vzdelávacích, kultúrnych, sociálnych, ekologických 
a obdobných akcií vrátane pomoci pri príprave 
a realizácii vybraných programov a akcií na dosiahnutie 
a podporu vytýčených cieľov vrátane podpory 
a pomoci v oblasti kultúry patriace do tejto triedy; 
príprava a realizácia kultúrnych a spoločenských akcií 
vrátane organizovania klubovej činnosti; organizovanie 
lotérií; organizovanie výročných cien, študentských 
súťaží, súťažných akcií na podporu rozvoja tvorivej 
individuality mladého človeka.

(540) Motto : NEVER GIVE UP !
(550) slovná
(732) Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111, 763 21 

Slavičín, CZ;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;
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(111) 205354
(151) 10.2.2004
(156) 25.4.2022
(180) 25.4.2032
(210) 1238-2002
(220) 25.4.2002
(442) 4.11.2003
(450) 4.5.2004
(511) 35, 36, 41 NCL (8)
(511) 35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie 

obchodných alebo podnikateľských informácií, 
poradenstvo v oblasti riadenia obchodných alebo 
priemyselných podnikov, reklamná, prezentačná 
a propagačná činnosť najmä v prospech Nadácie.
36 - Prenájom nehnuteľností; organizovanie zbierok 
a organizovanie dobročinných zbierok, najmä 
v prospech Nadácie, služby v oblasti financií 
najmä finančná pomoc pri organizovaní vybraných 
programov a akcií na dosiahnutie a podporu 
vytýčených cieľov Nadácie.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť 
s výnimkou vydávania reklamných materiálov; 
výchovná, vzdelávacia, zábavná, športová a kultúrna 
činnosť (aj v spolupráci s príslušnými štátnymi 
a verejnoprávnymi inštitúciami a súkromnými osobami 
s cieľom podporiť sledované ciele); výchovná, 
vzdelávacia, zábavná, športová a kultúrna činnosť, 
najmä na podporu a pomoc vo výchove a vzdelávaní 
mladých ľudí, žiakov, študentov a ostatnej mládeže 
s dôrazom na výchovu a vzdelávanie v oblasti 
kultúry, ekonomiky, podnikania a obchodu; pomoc pri 
presadzovaní mravného a morálneho kódexu mladého 
človeka, ako aj v spolupráci so školami, školskými 
zariadeniami a úradmi v oblastiach týkajúcich sa 
naplňovania cieľov Nadácie, všetko patriace do tejto 
triedy; výchovná, vzdelávacia, zábavná, športová 
a kultúrna činnosť zameraná na podporu udržiavania 
a rozvoja podnikateľského odkazu rodiny Pivečkových 
v Slavčíne, ako aj na výmenu skúseností s inými 
osobami (subjektmi) podobného druhu a zamerania 
a spolupráca s neziskovými organizáciami patriaca 
do tejto triedy; organizovanie rôznych výchovných, 
vzdelávacích, kultúrnych, sociálnych, ekologických 
a obdobných akcií vrátane pomoci pri príprave 
a realizácii vybraných programov a akcií na dosiahnutie 
a podporu vytýčených cieľov vrátane podpory 
a pomoci v oblasti kultúry patriace do tejto triedy; 
príprava a realizácia kultúrnych a spoločenských akcií 
vrátane organizovania klubovej činnosti; organizovanie 
lotérií; organizovanie výročných cien, študentských 
súťaží, súťažných akcií na podporu rozvoja tvorivej 
individuality mladého človeka.

(540)
 

(550) obrazová
(732) Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111, 763 21 

Slavičín, CZ;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 205355
(151) 10.2.2004
(156) 25.4.2022
(180) 25.4.2032
(210) 1239-2002
(220) 25.4.2002
(442) 4.11.2003
(450) 4.5.2004
(511) 35, 36, 41 NCL (8)
(511) 35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie 

obchodných alebo podnikateľských informácií, 
poradenstvo v oblasti riadenia obchodných alebo 
priemyselných podnikov, reklamná, prezentačná 
a propagačná činnosť najmä v prospech Nadácie.
36 - Prenájom nehnuteľností; organizovanie zbierok 
a organizovanie dobročinných zbierok, najmä 
v prospech Nadácie, služby v oblasti financií 
najmä finančná pomoc pri organizovaní vybraných 
programov a akcií na dosiahnutie a podporu 
vytýčených cieľov Nadácie.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť 
s výnimkou vydávania reklamných materiálov; 
výchovná, vzdelávacia, zábavná, športová a kultúrna 
činnosť (aj v spolupráci s príslušnými štátnymi 
a verejnoprávnymi inštitúciami a súkromnými osobami 
s cieľom podporiť sledované ciele); výchovná, 
vzdelávacia, zábavná, športová a kultúrna činnosť, 
najmä na podporu a pomoc vo výchove a vzdelávaní 
mladých ľudí, žiakov, študentov a ostatnej mládeže 
s dôrazom na výchovu a vzdelávanie v oblasti 
kultúry, ekonomiky, podnikania a obchodu; pomoc pri 
presadzovaní mravného a morálneho kódexu mladého 
človeka, ako aj v spolupráci so školami, školskými 
zariadeniami a úradmi v oblastiach týkajúcich sa 
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naplňovania cieľov Nadácie, všetko patriace do tejto 
triedy; výchovná, vzdelávacia, zábavná, športová 
a kultúrna činnosť zameraná na podporu udržiavania 
a rozvoja podnikateľského odkazu rodiny Pivečkových 
v Slavčíne, ako aj na výmenu skúseností s inými 
osobami (subjektmi) podobného druhu a zamerania 
a spolupráca s neziskovými organizáciami patriaca 
do tejto triedy; organizovanie rôznych výchovných, 
vzdelávacích, kultúrnych, sociálnych, ekologických 
a obdobných akcií vrátane pomoci pri príprave 
a realizácii vybraných programov a akcií na dosiahnutie 
a podporu vytýčených cieľov vrátane podpory 
a pomoci v oblasti kultúry patriace do tejto triedy; 
príprava a realizácia kultúrnych a spoločenských akcií 
vrátane organizovania klubovej činnosti; organizovanie 
lotérií; organizovanie výročných cien, študentských 
súťaží, súťažných akcií na podporu rozvoja tvorivej 
individuality mladého človeka.

(540)
 

(550) obrazová
(732) Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111, 763 21 

Slavičín, CZ;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 205361
(151) 10.2.2004
(156) 14.6.2022
(180) 14.6.2032
(210) 1803-2002
(220) 14.6.2002
(442) 4.11.2003
(450) 4.5.2004
(511) 9, 38, 42 NCL (8)
(511) 9 - Telefóny, príslušenstvo a vybavenie k telefónom; 

telekomunikačné prenosové vybavenie, komponenty, 
prepínače a sieťové systémy; počítačový softvér 
na použitie v komunikačných systémoch; strojom 
čitateľné magneticky zakódované volacie karty, volacie 
identifikačné karty, platobné a kreditné karty; pagery; 
vybavenie na identifikáciu volajúceho; bezdrôtové 
komunikačné zariadenia do ruky na vysielanie, 
príjem alebo iný prístup ku komunikačným sieťam; 
videopásky a televízne vybavenie, komponenty 
a systémy na zábavu; súčasti a príslušenstvo 
uvedeného tovaru patriace do triedy 9.

38 - Telekomunikačné služby, najmä prenos hlasu, dát, 
obrázkov, zvuku, videa a informácií prostredníctvom 
telefónu, káblov, bezdrôtového signálu, satelitu 
a globálnych počítačových sietí; služby bezdrôtovej 
komunikácie, služby bezdrôtového „roamingu"; služby 
„pagingu"; nájom a prenájom komunikačného 
vybavenia, komponentov, systémov a materiálov; 
služby elektronickej pošty; služby hlasových správ; 
služby videokonferencií; služby televízneho vysielania; 
služby poskytovania prístupu viacerým užívateľom ku 
globálnym počítačovým sieťam na prenos a šírenie 
širokej škály informácií prostredníctvom telefónu, 
kábla, bezdrôtových signálov, satelitných a globálnych 
počítačových sietí.
42 - Počítačové služby, a to návrhy a implementovanie 
sieťových webových stránok pre zákazníkov; návrhy 
a implementovanie miesta webových stránok na 
webovom serveri a webových stránok pre zákazníkov; 
poskytovanie vyhľadávacích prostriedkov na získanie 
dát na globálnej počítačovej sieti; vytváranie indexov 
informácií, stránok a iných zdrojov dostupných 
na počítačových sieťach; hosťovanie na webových 
stránkach na počítačovom serveri na globálnej 
počítačovej sieti; konzultačné služby a návrhy v oblasti 
počítačov a počítačových komunikačných sietí.

(540) BELLSOUTH
(550) slovná
(732) AT & T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P., 645 East Plumb 

Lane, Reno, Nevada 89502, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

 

(111) 205508
(151) 4.3.2004
(156) 11.11.2022
(180) 11.11.2032
(210) 3215-2002
(220) 11.11.2002
(442) 2.12.2003
(450) 8.6.2004
(511) 16, 41, 45 NCL (8)
(511) 16 - Tlačoviny neperiodické ako sú brožúry, skriptá.

41 - Výber a profesijná príprava pracovníkov na 
psychicky a fyzicky náročné činnosti, vydávanie 
tlačovín neperiodických v oblasti profesijnej prípravy 
zaisťovania bezpečnosti majetku a osôb.
45 - Expertízna, konzultačná a poradenská činnosť 
v oblasti bezpečnosti, týkajúca sa majetku a osôb.
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(540)
 

(550) obrazová
(732) TRIVIS, a. s., Hovorčovická 1281/11, Kobylisy, 182 00 

Praha 8, CZ;

 

(111) 205594
(151) 8.3.2004
(156) 27.3.2022
(180) 27.3.2032
(210) 885-2002
(220) 27.3.2002
(442) 2.12.2003
(450) 8.6.2004
(511) 1, 3 NCL (8)
(511) 1 - Chemikálie a chemické prípravky (vrátane 

petrochemikálií) na použitie v priemysle, vede a/
alebo vo výrobných procesoch, alkoholy, detergenty na 
použitie vo výrobnom procese a ich kombinácie.
3 - Detergenty vrátane detergentných alkoholov 
s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom 
procese a na lekárske účely.

(540) SAFOL
(550) slovná
(732) SASOL LIMITED, 1 Sturdee Avenue Rosebank, 

Johannesburg, Gauteng, ZA;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

 

(111) 205858
(151) 15.4.2004
(156) 16.8.2022
(180) 16.8.2032
(210) 2370-2002
(220) 16.8.2002
(442) 8.1.2004
(450) 7.7.2004
(511) 3, 5, 11, 29, 30, 32, 35 NCL (8)
(511) 3 - Prípravky na pranie a čistenie bielizne, najmä 

všetky textilné bielidlá, chlórové bielidlá, prípravky 
na pranie a mydlá, zmäkčovacie prípravky; pomocné 
prostriedky a prípravky na umývanie riadu, najmä 
v tekutej a práškovej forme; čistiace a leštiace 

prípravky do domácnosti, najmä na čistenie rúr, 
odstraňovanie korózie, čistenie záchodových mís, 
čistenie predložiek, odstraňovanie škvŕn na textile, 
čistenie okien a šošoviek, odstraňovanie leštidiel 
na podlahe, čistenie nedrahých kovov, čistenie 
chrómu a skla, leštenie striebra, leštenie obuvi, 
leštenie a krémovanie nábytku, leštenie podlahy, 
leštenie a čistenie vonkajšieho povrchu automobilov, 
odstraňovanie hmyzu a asfaltu z vonkajšieho povrchu 
automobilov, čistenie, natieranie a leštenie kože 
a vinylu, odmasťovanie motorov a iných strojov a na 
parkovacie plochy; odstraňovače vrstvy zapríčinenej 
tvrdou vodou; kozmetické a toaletné prípravky, najmä 
čistiace prípravky na tvár, tónovače, zvlhčovadlá, 
esenciálne oleje na osobné použitie, farby a balzam na 
pery, laky a farby na nechty, základové nátery a vrchné 
vrstvy na nechty, ceruzky na obočie, umelé mihalnice, 
prípravky na mihalnice a nalepovanie mihalníc, očné 
tiene a farby, kontúrovacie ceruzky na oči, súpravy 
na mejkap, krémy a čistiace gély na odstraňovanie 
mejkapu, tónovače a púdre na pokožku, tekuté 
základy, červeň; prípravky na starostlivosť o vlasy 
vrátane šampónov a vlasových krémov, najmä tužiace 
peny a gély, laky na vlasy, prelivy a posilňujúce 
prípravky na vlasy; mydlá na osobné použitie, telové 
šampóny a gély; bublinkové kúpele, toaletné vody 
a prášky na ruky, telo a do kúpeľa, kolínske vody 
a parfumy, vody a balzamy po holení, krémy na 
holenie, zubné pasty, vyplachovacie prípravky a spreje 
do úst; neliečivé opaľovacie prípravky, najmä oleje na 
opaľovanie, krémy a vody, zvlhčovače po opaľovaní; 
balzamy na pery; holiace prípravky a dezodoranty na 
osobnú potrebu.
5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky a hygienické 
výrobky na lekárske použitie, najmä antibiotické masti 
a masti proti hemeroidom, antiseptiká, šampóny 
a kúpele proti lupinám; potraviny na lekársku 
diétu, potraviny pre deti vrátane potravinových 
doplnkov obsahujúcich vitamíny a/alebo minerály, 
a/alebo proteíny; proteínové doplnky vo forme 
prášku; lepiace náplasti na rany; prípravky na ničenie 
hmyzu; fungicídy na domáce použitie, herbicídy na 
domáce použitie; univerzálne baktericídne prípravky, 
univerzálne dezinfekčné prípravky, odpudzovacie 
prípravky a spreje proti hmyzu; potravinové 
doplnky obsahujúce vitamíny a/alebo minerály, 
byliny, koncentráty rastlín, proteínový prášok, mastné 
kyseliny, riasy a aminokyseliny.
11 - Zariadenia na filtráciu vody na domáce a komerčné 
použitie, filtre, zariadenia na filtráciu vzduchu na 
domáce a komerčné použitie, náhradné filtre do 
zariadení na filtráciu vzduchu, súčasti a príslušenstvo 
na tu uvedený tovar patriace do triedy 11.
29 - Jedlá na desiatu, najmä spracované ovocie a/alebo 
tyčinky s orieškami, obohatené vitamínmi a/alebo 
minerálmi, zemiakové lupienky; nemliečna smotana 
do kávy v prášku.
30 - Tyčinky z obilnín obohatené vitamínmi a/alebo 
minerálmi; žuvačky; jedlá na desiatu, najmä ľahké 
kukuričné syrové pečivo, kukuričné tortilly, lupienky, 



246 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

pražená kukurica a granulované tyčinky; káva a cukor; 
proteínový prášok.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné džúsy, balená 
voda; zmesi na použitie pri príprave nealkoholických 
nápojov, nealkoholických nápojov s vanilkovou alebo 
čokoládovou príchuťou.
35 - Počítačové on-line maloobchodné služby 
a distribúcia v oblasti kozmetiky a toaletných potrieb, 
čistiacich prostriedkov do domácností, mydiel, pracích 
prostriedkov, potravinových doplnkov, domácich 
systémov na úpravu vody a vzduchu; obchodné 
konzultácie v podobe pomoci druhým pri začínaní 
a prevádzke distribučnej siete v oblasti kozmetiky, 
toaletných potrieb, čistiacich prostriedkov do 
domácnosti, mydiel, pracích prostriedkov, domácich 
systémov na úpravu vody a vzduchu; maloobchodné 
služby spojené s objednávaním tovaru formou 
katalógov v oblasti kozmetiky a toaletných potrieb, 
čistiacich prostriedkov do domácnosti, mydiel, pracích 
prostriedkov, potravinových doplnkov, domácich 
systémov na úpravu vody a vzduchu.

(540)
 

(550) obrazová
(732) Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 

49355, US;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava-

Petržalka, SK;

 

(111) 206166
(151) 7.5.2004
(156) 3.2.2023
(180) 3.2.2033
(210) 232-2003
(220) 3.2.2003
(442) 3.2.2004
(450) 3.8.2004
(511) 30 NCL (8)
(511) 30 - Cukrovinky na osvieženie dychu.
(540) WINTERFRESH
(550) slovná
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk Street, 

Chicago, IL 60642, US;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

 

(111) 206354
(151) 8.6.2004
(156) 15.7.2022
(180) 15.7.2032
(210) 2074-2002
(220) 15.7.2002
(442) 2.3.2004

(450) 8.9.2004
(511) 16, 41, 42, 45 NCL (8)
(511) 16 - Tlačoviny neperiodické ako sú brožúry, skriptá.

41 - Výber a profesijná príprava pracovníkov pre 
psychicky a fyzicky náročné činnosti; vydávanie 
tlačovín neperiodických v oblasti profesijnej prípravy 
zaisťovania bezpečnosti majetku a osôb.
42 - Expertízna činnosť v oblasti bezpečnosti, týkajúca 
sa majetku a osôb.
45 - Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti 
bezpečnosti, týkajúca sa majetku a osôb.

(540) TRIVIS
(550) slovná
(732) TRIVIS, a. s., Hovorčovická 1281/11, Kobylisy, 182 00 

Praha 8, CZ;

 

(111) 206355
(151) 8.6.2004
(156) 17.7.2022
(180) 17.7.2032
(210) 2082-2002
(220) 17.7.2002
(442) 2.3.2004
(450) 8.9.2004
(511) 35, 42, 45 NCL (8)
(511) 35 - Vedenie centrálneho registra pri výmene 

utajovaných skutočností, vedenie evidencie súvisiacej 
so šifrovou ochranou informácií.
42 - Výskum a vývoj v oblasti kryptológie, 
výskum, vývoj a tvorba prostriedkov šifrovej ochrany 
informácií, vykonávanie certifikácie alebo vydávanie 
súhlasu na vykonávanie certifikácie technických 
prostriedkov, mechanických zábranných prostriedkov 
a technických zabezpečovacích prostriedkov, 
vykonávanie kontroly bezpečnosti šifrovej ochrany 
informácií, znalecká činnosť v uvedenej oblasti, 
vydávanie bezpečnostných štandard, vydávanie 
zoznamov utajovaných skutočností.
45 - Ochrana utajovaných skutočností a šifrová 
služba, hlavne kontrola utajovaných skutočností 
v štátnych orgánoch, obciach a právnických osobách, 
zabezpečovanie vykonania bezpečnostnej previerky 
navrhovanej osoby a vydanie alebo zrušenie 
vyjadrenia o navrhovanej osobe, vydanie alebo 
zrušenie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
právnickej osoby.



247 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

(540)
 

(550) obrazová
(732) Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 

Bratislava 5, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 206437
(151) 8.6.2004
(156) 11.9.2022
(180) 11.9.2032
(210) 2617-2002
(220) 11.9.2002
(442) 4.11.2003
(450) 8.9.2004
(511) 31, 35 NCL (8)
(511) 31 - Krmivo pre dobytok, kŕmne zmesi na výkrm 

hospodárskych zvierat.
35 - Maloobchodná činnosť s kŕmnymi zmesami.

(540) LUMIL
(550) slovná
(732) LUMIL, Kleinová Viola, Ing., Pod Záhradami 564, 951 13 

Branč, SK;

 

(111) 206611
(151) 12.7.2004
(156) 20.9.2022
(180) 20.9.2032
(210) 2695-2002
(220) 20.9.2002
(442) 6.4.2004
(450) 5.10.2004
(511) 35, 39 NCL (8)
(511) 35 - Riadenie obchodných alebo priemyselných 

podnikov, v tom aj riadiace služby týkajúce sa riadenia 
prístavov a kontajnerových terminálov, zahrnuté 
v triede 35; profesionálne poradenstvo v oblasti 
riadenia prístavov a kontajnerových terminálov.
39 - Služby súvisiace s manipuláciou s nákladom 
v kontajnerových prístavoch a termináloch; dodávka 
a rozvod elektrickej energie; distribúcia energie; 
rozvod elektriny; služby týkajúce sa dodávky a čerpania 
pohonných hmôt; skladovanie vozidiel; vykladanie 

a nakladanie tovaru, manipulácia s doplnkami vozidiel; 
kotvenie lodí; lodná preprava tovaru na a z lodí 
v prístave; riečna preprava; počítačové a informačné 
služby súvisiace s prepravou a nákladom; nájom 
a prenájom priemyselných zariadení; skladovanie 
kontajnerov; služby súvisiace so sprostredkovaním 
lodnej prepravy nákladu; prevádzkovanie terminálov 
okružných a rekreačných lodných plavieb; služby 
cestujúcim a služby spojené s ich vybavovaním 
s výnimkou rezervácie ubytovania; služby poskytované 
výletnými loďami; preprava turistov; prevádzkovanie 
všeobecných terminálov pre náklad; prevádzkovanie 
suchých dokov a zariadení na vyloďovanie materiálu; 
obsluha letiska; logistika, elektronická logistika; 
skladovanie a opravy kontajnerov; všetko zahrnuté 
v triede 39; profesionálne poradenské služby týkajúce 
sa rozvoja prístavov, zahrnuté v triede 39.

(540)
 

(550) obrazová
(732) Hutchison International Ports Enterprises Limited, P.O. 

Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG;
(740) Advokátska, patentová a známková kancelária 

BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr. 
advokátka, Bratislava, SK;

 

(111) 206987
(151) 30.8.2004
(156) 21.5.2022
(180) 21.5.2032
(210) 1520-2002
(220) 21.5.2002
(442) 1.7.2003
(450) 3.11.2004
(511) 32, 33, 35 NCL (8)
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky 

z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu 
nápojov, stolové vody, vody ako nápoje.
33 - Víno, alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná 
činnosť.

(540) REALMIX
(550) slovná
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(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 
Wadowice, PL;

(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 
kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 206988
(151) 30.8.2004
(156) 21.5.2022
(180) 21.5.2032
(210) 1521-2002
(220) 21.5.2002
(442) 1.7.2003
(450) 3.11.2004
(511) 32, 33, 35 NCL (8)
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky 

z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu 
nápojov, stolové vody, vody ako nápoje.
33 - Víno, alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná 
činnosť.

(540) REAL - MIX
(550) slovná
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 207039
(151) 13.9.2004
(156) 6.6.2022
(180) 6.6.2032
(210) 1711-2002
(220) 6.6.2002
(442) 8.6.2004
(450) 1.12.2004
(511) 29 NCL (8)
(511) 29 - Mlieko, syry a mliečne výrobky.
(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, hnedá, sivá, čierna, žltá - zlatá
(732) SAVENCIA S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

 

(111) 207340
(151) 5.10.2004
(156) 13.5.2022
(180) 13.5.2032
(210) 1406-2002
(220) 13.5.2002
(442) 2.5.2003
(450) 1.12.2004
(511) 32 NCL (8)
(511) 32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, 

koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné šťavy, 
džúsy a sirupy, nealkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje obohatené vitamínmi alebo minerálmi, iónové 
a energetické nápoje nealkoholické, proteínové 
nealkoholické nápoje, diétne nápoje, želatínové 
nápoje, tablety a prášky na prípravu šumivých 
nealkoholických nápojov, ovocné nealkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia, 
minerálne vody, pramenité vody, sódová voda, 
voda, šumivé nealkoholické nápoje, miešané nápoje 
nealkoholické, aperitívy nealkoholické.

(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, biela, žltá, červená, čierna
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 207341
(151) 5.10.2004
(156) 13.5.2022
(180) 13.5.2032
(210) 1407-2002
(220) 13.5.2002
(442) 2.5.2003
(450) 1.12.2004
(511) 32 NCL (8)
(511) 32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, 

koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné šťavy, 
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džúsy a sirupy, nealkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje obohatené vitamínmi alebo minerálmi, iónové 
a energetické nápoje nealkoholické, proteínové 
nealkoholické nápoje, diétne nápoje, želatínové 
nápoje, tablety a prášky na prípravu šumivých 
nealkoholických nápojov, ovocné nealkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia, 
minerálne vody, pramenité vody, sódová voda, 
voda, šumivé nealkoholické nápoje, miešané nápoje 
nealkoholické, aperitívy nealkoholické.

(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, biela, žltá, čierna
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 207342
(151) 5.10.2004
(156) 17.5.2022
(180) 17.5.2032
(210) 1479-2002
(220) 17.5.2002
(442) 2.5.2003
(450) 1.12.2004
(511) 32 NCL (8)
(511) 32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov, 

koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné šťavy, 
džúsy a sirupy, nealkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje obohatené vitamínmi alebo minerálmi, iónové 
a energetické nápoje nealkoholické, proteínové 
nealkoholické nápoje, diétne nápoje, želatínové 
nápoje, tablety a prášky na prípravu šumivých 
nealkoholických nápojov, ovocné nealkoholické 
nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia, 
minerálne vody, pramenité vody, sódová voda, 
voda, šumivé nealkoholické nápoje, miešané nápoje 
nealkoholické, aperitívy nealkoholické.

(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, biela, žltá, červená, čierna
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 207343
(151) 5.10.2004
(156) 3.7.2022
(180) 3.7.2032
(210) 1957-2002
(220) 3.7.2002
(442) 3.6.2003
(450) 1.12.2004
(511) 32, 33, 35 NCL (8)
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky 

z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu 
nápojov, stolové vody, vody ako nápoje.
33 - Víno, alkoholické nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná 
činnosť.

(540) Remix
(550) slovná
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 214924
(151) 10.8.2006
(156) 6.3.2022
(180) 6.3.2032
(210) 2439-2005
(220) 6.3.2002
(442) 4.5.2006
(450) 5.10.2006
(511) 33 NCL (8)
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(511) 33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva).
(540) SANTA CECILIA
(550) slovná
(732) Planeta, S. r. l., Contrada Dispensa, Menfi (Agrigento), 

IT;
(740) HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Bratislava-Nové Mesto, 

SK;

 

(111) 219403
(151) 12.10.2007
(156) 2.4.2022
(180) 2.4.2032
(210) 912-2002
(220) 2.4.2002
(442) 2.5.2003
(450) 6.12.2007
(511) 1, 3, 5 NCL (8)
(511) 1 - Chemické výrobky určené pre priemysel na báze 

povrchovo aktívnych látok, tenzidov.
3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky.
5 - Dezinfekčné prípravky.

(540) DISADIL
(550) slovná
(732) SLOCHEM, s. r. o., Farský Mlyn 2, 917 00 Trnava, SK;

CHERAD, s.r.o., Farský Mlyn 2, 917 01 Trnava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

 

(111) 219404
(151) 12.10.2007
(156) 2.4.2022
(180) 2.4.2032
(210) 913-2002
(220) 2.4.2002
(442) 2.5.2003
(450) 6.12.2007
(511) 1, 2 NCL (8)
(511) 1 - Chemické výrobky určené pre priemysel na báze 

organo-kremičitých zlúčenín.
2 - Ochranné prostriedky proti hrdzi, hnilobe dreva, 
moridlá.

(540) SILADIL
(550) slovná
(732) CHERAD, s.r.o., Jeruzalemská 333/42, Trnava, SK;
(740) MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Bratislava, SK;

 

(111) 231751
(151) 13.2.2012
(156) 4.8.2021
(180) 4.8.2031
(210) 1305-2011
(220) 4.8.2011
(442) 4.11.2011
(450) 3.4.2012
(511) 35, 41, 42 NCL (9)
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 

obchodná správa; obchodná administratíva; 
kancelárske práce.

41 - Vzdelávanie; zabezpečovane výcvikov, kurzov 
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum 
v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy 
a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového 
hardvéru a softvéru.

(540)
 

(550) obrazová
(591) fialová, cyklámenová
(732) EMARK s.r.o., Dúbravská cesta 14, Bratislava-Karlova 

Ves, SK;

 

(111) 231852
(151) 13.3.2012
(156) 22.9.2021
(180) 22.9.2031
(210) 1580-2011
(220) 22.9.2011
(442) 5.12.2011
(450) 3.5.2012
(511) 16, 33, 35 NCL (9)
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované 

knihy; brožúry; brožúrky; bublinové obaly z plastických 
materiálov (na balenie); časopisy; etikety s výnimkou 
textilných, fotografie; grafické zobrazenie; grafiky; 
kalendáre všetkých druhov; kartón; lepenka; knihy; 
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové 
alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne 
(papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske 
účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy; 
obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); 
obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické 
publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; 
pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule 
z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; 
tlačené reklamné materiály; umelohmotné fólie na 
balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov; 
vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Džin.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, 
alkoholických a nealkoholických nápojov, domácich 
potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru; poradenské 
služby v podnikovom manažmente pri predaji 
tovarov a služieb; poradenstvo a manažment 
pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; 
obchodný manažment; sprostredkovanie nákupu 
a predaja tovarov; reklama; organizovanie výstav na 
reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných 
oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov 
zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; 
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vydávanie reklamných alebo náborových textov; 
televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie 
reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom 
reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie 
textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru 
prostredníctvom katalógu; marketing; pomoc pri 
podnikaní; podnikateľské informácie; reklamná 
a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej 
alebo informačnej siete; poskytovanie informácií 
a iných informačných produktov reklamného 
charakteru; prenájom reklamných, informačných 
a komunikačných miest; služby riadenia ľudských 
zdrojov; zásielkové reklamné služby, obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.

(540) TATRA GIN
(550) slovná
(732) KARLOFF, s.r.o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, SK;

 

(111) 232318
(151) 11.5.2012
(156) 14.10.2021
(180) 14.10.2031
(210) 5646-2011
(220) 14.10.2011
(442) 3.2.2012
(450) 3.7.2012
(511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41 NCL (9)
(511) 9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, 

elektronické publikácie najmä s obsahom reportáží, 
správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; 
elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, 
knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická 
a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy 
novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, 
zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, 
pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné 
materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, 
odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických 
hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety 
z papiera; grafické znaky; grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; 
multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; prenájom reklamného času vo všetkých 
komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných 
plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné 
a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; 
sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri 
riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; 
vydávanie reklamných alebo náborových textov; 
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 
uverejňovanie reklamných textov; konzultačná 
a poradenská činnosť v oblasti obchodu; 
spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie 
dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie 
dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; 
zabezpečovanie novinového predplatného pre 

predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov 
zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; nábor zamestnancov, obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 
prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová 
služba; počítačová komunikácia; komunikácia 
prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie 
správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných 
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií 
vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených 
činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých 
druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou 
vydávanie reklamných a náborových textov; 
fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske 
služby; organizovanie odborných akcií, školení, 
kurzov, prednášok, súťaží a spoločenských akcií; 
usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, 
vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, 
spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, 
správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych 
nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti 
zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných 
súťaží, záujmových klubov a spoločenských 
akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie 
elektronických publikácií (online) bez možnosti 
kopírovania; organizovanie lotérií.

(540) Včielka
(550) slovná
(732) ORBIS IN, s.r.o., Ondavská 4, 821 08 Bratislava, SK;

 

(111) 232319
(151) 11.5.2012
(156) 14.10.2021
(180) 14.10.2031
(210) 5647-2011
(220) 14.10.2011
(442) 3.2.2012
(450) 3.7.2012
(511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41 NCL (9)
(511) 9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, 

elektronické publikácie najmä s obsahom reportáží, 
správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; 
elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, 
knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická 
a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy 
novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, 
zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, 
pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné 
materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, 
odtlačky; obalový materiál z papiera a plastických 
hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety 
z papiera; grafické znaky; grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; 



252 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; prenájom reklamného času vo všetkých 
komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných 
plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné 
a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; 
sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri 
riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; 
vydávanie reklamných alebo náborových textov; 
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 
uverejňovanie reklamných textov; konzultačná 
a poradenská činnosť v oblasti obchodu; 
spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie 
dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie 
dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; 
zabezpečovanie novinového predplatného pre 
predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov 
zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; nábor zamestnancov, obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; 
prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača; elektronická pošta; hlasová odkazová 
služba; počítačová komunikácia; komunikácia 
prostredníctvom mobilných telefónov; posielanie 
správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných 
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií 
vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených 
činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých 
druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou 
vydávanie reklamných a náborových textov; 
fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske 
služby; organizovanie odborných akcií, školení, 
kurzov, prednášok, súťaží a spoločenských akcií; 
usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, 
vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, 
spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, 
správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych 
nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti 
zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných 
súťaží, záujmových klubov a spoločenských 
akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie 
elektronických publikácií (online) bez možnosti 
kopírovania; organizovanie lotérií.

(540) Zornička
(550) slovná
(732) ORBIS IN, s.r.o., Ondavská 4, 821 08 Bratislava, SK;

 

(111) 232683
(151) 11.7.2012
(156) 19.12.2021
(180) 19.12.2031
(210) 2158-2011
(220) 19.12.2011
(442) 3.4.2012
(450) 3.9.2012

(511) 10, 35, 44 NCL (9)
(511) 10 - Chirurgické prístroje a nástroje; dávkovače 

piluliek; diagnostické prístroje na lekárske účely; 
kvapkadlá na lekárske účely; lampy na lekárske účely; 
laser na lekárske účely; nábytok vyrobený špeciálne 
na lekárske účely; nádoby, kazety na lekárske nástroje; 
umelé oči; plachty, povlaky chirurgické; rozprašovače 
na lekárske účely; rukavice na lekárske účely; materiály 
na šitie (chirurgia); sondy na lekárske účely; šošovky 
(intraokulárne protézy) ako chirurgické implantáty.
35 - Administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; dražby; fotokopírovanie; komerčné 
informačné kancelárie; obchodná správa licencií 
výrobkov a služieb pre tretie osoby; 
marketingové štúdie; nákupné ceny, analýzy 
veľkoobchodných cien; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; profesionálne obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; obchodný manažment 
a podnikové poradenstvo; organizovanie komerčných 
alebo reklamných výstav a veľtrhov; personálne 
poradenstvo; podpora predaja (pre tretie 
osoby); predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby 
modeliek); prenájom reklamného času vo všetkých 
komunikačných médiách; prenájom reklamných 
materiálov; prenájom reklamných priestorov; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; prieskum trhu; public relations; 
reklama; reklama on line na počítačovej 
komunikačnej sieti; reklamné agentúry; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; 
zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); služby 
outsourcingu; služby porovnávania cien; vyhľadávanie 
sponzorov; sprostredkovateľne práce; televízna 
reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových 
súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach.
44 - Plastická chirurgia; farmaceutické poradenstvo; 
lekárske služby; služby nemocníc; služby optikov; 
súkromné kliniky alebo sanatóriá; telemedicínske 
služby; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť.

(540)
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(550) obrazová
(732) Juhás Tomáš, Lorinčík 54, Košice-Lorinčík, SK;

 

(111) 232887
(151) 14.8.2012
(156) 31.1.2022
(180) 31.1.2032
(210) 150-2012
(220) 31.1.2012
(442) 3.5.2012
(450) 2.10.2012
(511) 32 NCL (10)
(511) 32 - Sirupy, ovocné sirupy, sirupy na prípravu nápojov.
(540) Ovocné sirupy Relax. Chuť pravého 

ovocia
(550) slovná
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(740) Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková 

kancelária, Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 232893
(151) 14.8.2012
(156) 6.2.2022
(180) 6.2.2032
(210) 176-2012
(220) 6.2.2012
(442) 3.5.2012
(450) 2.10.2012
(511) 9, 16, 25, 28, 35, 39, 41, 43 NCL (10)
(511) 9 - Nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.

16 - Knihy, časopisy, tlačené publikácie.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
28 - Hry, hračky, športové potreby v triede 28.
35 - Propagačná činnosť, reklama, sprostredkovanie 
predaja výrobkov uvedených v triedach 9, 16, 25, 28 
tohto zoznamu.
39 - Služby cestovnej kancelárie zaisťujúce dopravu 
a organizovanie zájazdov, sprevádzanie turistov 
(sprievodcovské služby).
41 - Informácie o možnostiach zábavy, klubové 
služby, organizovanie športových súťaží, organizovanie 
vzdelávacích a zábavných súťaží, zábava, pobavenie, 
nahrávanie zvukových a zvukovo-obrazových 
záznamov.
43 - Služby cestovnej kancelárie spojené so 
zaisťovaním ubytovania a stravovania, prenájom 
prechodného ubytovania, stravovanie.

(540) Baby Funtazie klub
(550) slovná
(732) Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Babákova 2390/2, 

Chodov, 148 00 Praha 4, CZ;

 

(111) 232894
(151) 14.8.2012
(156) 6.2.2022
(180) 6.2.2032
(210) 177-2012
(220) 6.2.2012

(442) 3.5.2012
(450) 2.10.2012
(511) 9, 16, 25, 28, 35, 39, 41, 43 NCL (10)
(511) 9 - Nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.

16 - Knihy, časopisy, tlačené publikácie.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
28 - Hry, hračky, športové potreby v triede 28.
35 - Propagačná činnosť, reklama, sprostredkovanie 
predaja výrobkov uvedených v triedach 9, 16, 25, 28 
tohto zoznamu.
39 - Služby cestovnej kancelárie zaisťujúce dopravu 
a organizovanie zájazdov, sprevádzanie turistov 
(sprievodcovské služby).
41 - Informácie o možnostiach zábavy, klubové 
služby, organizovanie športových súťaží, organizovanie 
vzdelávacích a zábavných súťaží, zábava, pobavenie, 
nahrávanie zvukových a zvukovo-obrazových 
záznamov.
43 - Služby cestovnej kancelárie spojené so 
zaisťovaním ubytovania a stravovania, prenájom 
prechodného ubytovania, stravovanie.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, červená, žltá, zelená, ružová, čierna
(732) Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Babákova 2390/2, 

Chodov, 148 00 Praha 4, CZ;

 

(111) 232900
(151) 14.8.2012
(156) 8.2.2022
(180) 8.2.2032
(210) 198-2012
(220) 8.2.2012
(442) 3.5.2012
(450) 2.10.2012
(511) 9, 16, 28, 35 NCL (10)
(511) 9 - Meracie a demonštračné prístroje, najmä 

na výučbu; metronómy; prístroje na záznam 
a reprodukciu hovoreného slova a obrazu; 
výpočtová technika každého druhu; softvér 
ako programové vybavenie počítačov; prístroje 
fotografické, kinematografické, optické vrátane 
premietačov obrazu a zväčšovacích prístrojov; 
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prístroje a nástroje na váženie a meranie; prístroje 
a nástroje na vedecké a laboratórne účely; prístroje na 
bezdrôtovú oznamovaciu techniku.
16 - Učebné a školské potreby, pomôcky a materiály; 
glóbusy; kancelárske potreby; tlačoviny; časopisy; 
periodiká; knihy; fotografie; papiernický tovar.
28 - Hracie karty.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
s tovarmi; maloobchod - veľkoobchod, export-import 
- všetko s tovarmi patriacimi do tried 9, 10, 11, 
15, 16, 28; marketing; reklama, propagácia, inzercia 
všetkými druhmi médií; poradenská, konzultačná 
a sprostredkovateľská činnosť v uvedených oblastiach.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, biela
(732) Didaktik s.r.o. Hodonín, Revoluční 282/1, 696 01 

Rohatec, CZ;

 

(111) 232947
(151) 14.8.2012
(156) 6.2.2022
(180) 6.2.2032
(210) 5073-2012
(220) 6.2.2012
(442) 3.5.2012
(450) 2.10.2012
(511) 35, 38, 41 NCL (10)
(511) 35 - Rozhlasová reklama; reklama; reklama 

v počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom 
(letáky, prospekty, tlačoviny); rozširovanie reklamných 
oznamov; uverejňovanie reklamných textov; televízna 
reklama; vydávanie náborových alebo reklamných 
textov.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Výroba rozhlasových a televíznych programov; 
rozhlasová zábava; reportérske služby.

(540) RÁDIO EXPRES baví nás baviť vás
(550) slovná
(732) D.EXPRES, a.s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, SK;

 

(111) 232956
(151) 14.8.2012
(156) 27.1.2022
(180) 27.1.2032
(210) 126-2012
(220) 27.1.2012
(442) 3.5.2012
(450) 2.10.2012
(511) 16, 35, 36 NCL (10)
(511) 16 - Tlačené publikácie, a to časopisy, 

magazíny, žurnály, bulletiny, letáky a brožúry 
predstavujúce články a všeobecné témy záujmu 

týkajúce sa nehnuteľného majetku, nehnuteľností, 
obchodného a komerčného majetku, bytového 
a obytného majetku, budov, obchodov, firiem 
a podnikov; tlačené vzdelávacie, výchovné 
a náučné materiály, a to školiace materiály, 
príručky, poradcovia, sprievodcovia, cvičebnice, 
pracovné zošity, letáky, prospekty, formuláre, 
hodnotenia, posudky a manuály; poznámkové 
bloky, zápisníky, bloky, písacie potreby; všetky 
uvedené výrobky sa netýkajú počítačov, počítačového 
hardvéru, počítačového softvéru, počítačových 
periférií, počítačových komponentov, počítačového 
vybavenia a počítačových zariadení, počítačových 
výrobkov, elektrických a elektronických komponentov, 
elektrického a elektronického vybavenia a elektrických 
a elektronických zariadení, komunikačného hardvéru, 
komunikačného softvéru, snímačov čiarového kódu, 
elektromotorov a elektrických strojov.
35 - Poskytovanie prieskumu trhu a analytické služby 
týkajúce sa nehnuteľného majetku, nehnuteľností, 
obchodného a komerčného majetku, bytového 
a obytného majetku, budov, obchodov, firiem 
a podnikov; služby vykonávania aukcií a dražieb; všetky 
uvedené služby sa netýkajú počítačov, počítačového 
hardvéru, počítačového softvéru, počítačových 
periférií, počítačových komponentov, počítačového 
vybavenia a počítačových zariadení, počítačových 
výrobkov, elektrických a elektronických komponentov, 
elektrického a elektronického vybavenia a elektrických 
a elektronických zariadení, komunikačného hardvéru, 
komunikačného softvéru, snímačov čiarového kódu, 
elektromotorov a elektrických strojov.
36 - Poskytovanie konzultačných služieb, poradenstva 
a sprostredkovateľských služieb pre iných týkajúce 
sa vývoja a rozvoja nehnuteľného majetku, 
realitného plánovania, manažmentu a správy 
realitných projektov, realitných investícií, správy 
a riadenia nehnuteľného majetku, realitných 
finančných služieb, manažmentu a správy 
nehnuteľného majetku, stanovenia a ohodnotenia 
dane nehnuteľností, realitného marketingu, predaja 
a nákupu nehnuteľného majetku, prenájmu a lízingu 
nehnuteľného majetku, oceňovania a odhadu 
nehnuteľného majetku a sprostredkovania realít 
a realitného maklérstva; poskytovanie konzultačných 
služieb, poradenstva a sprostredkovateľských služieb 
pre iných týkajúce sa vývoja, plánovania, projektového 
riadenia a manažmentu, investícií, správy, riadenia, 
vedenia, manažmentu, predaja a nákupu, prenájmu 
a nájmu, odhadu a ocenenia, a akvizícií a fúzií 
obchodného a komerčného majetku, bytového 
a obytného majetku, priemyselného majetku, 
budov, obchodov, firiem a podnikov; všetky 
uvedené služby sa netýkajú počítačov, počítačového 
hardvéru, počítačového softvéru, počítačových 
periférií, počítačových komponentov, počítačového 
vybavenia a počítačových zariadení, počítačových 
výrobkov, elektrických a elektronických komponentov, 
elektrického a elektronického vybavenia a elektrických 
a elektronických zariadení, komunikačného hardvéru, 
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komunikačného softvéru, snímačov čiarového kódu, 
elektromotorov a elektrických strojov.

(540) ACCELERATING SUCCESS
(550) slovná
(732) Colliers International Property Consultants, Inc., 1209 

Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US;

 

(111) 232973
(151) 14.8.2012
(156) 26.9.2021
(180) 26.9.2031
(210) 1611-2011
(220) 26.9.2011
(442) 3.5.2012
(450) 2.10.2012
(511) 35, 36, 38 NCL (9)
(511) 35 - Propagačné, reklamné a inzertné 

služby, komerčné informačné kancelárie, reklamné 
agentúry, predvádzanie tovaru, prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách, aktualizovanie reklamných 
materiálov, rozširovanie a zasielanie reklamných 
materiálov, vydávanie reklamných textov, rozhlasová 
a televízna reklama, organizácia a usporadúvanie 
výstav na komerčné a reklamné účely, príprava 
elektronických pozvánok (administratívne služby), 
obchodná prezentácia používateľov na stránkach 
world wide web v počítačovej sieti internet, 
služby organizačných a ekonomických poradcov, 
ekonomické prognózy, systematizácia informácií do 
počítačovej databázy, obchodný prieskum, prieskum 
trhu, sprostredkovanie obchodu s tovarom, obchodné 
sprostredkovanie výchovných a vzdelávacích služieb, 
obchodné sprostredkovanie zábavy, športových 
a kultúrnych aktivít, obchodné sprostredkovanie 
reštauračných a ubytovacích služieb, obchodné 
sprostredkovanie veterinárnych služieb, obchodné 
sprostredkovanie záhradníckych služieb, obchodné 
sprostredkovanie lekárskych služieb, obchodné 
sprostredkovanie starostlivosti o hygienu a krásu 
ľudí a zvierat, maloobchodné a veľkoobchodné 
služby v oblasti reklamy a inzercie prostredníctvom 
internetu, služby a poradenstvo v obchodnej činnosti, 
marketingové štúdie, organizačné poradenstvo, 
sprostredkovanie obchodných kontaktov, vykonávanie 
obchodných operácií, komerčné vyhľadávacie 
služby prostredníctvom internetu, online inzercia, 
zhromažďovanie, poskytovanie, triedenie alebo iné 
administratívne spracovávanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií vrátane vytvárania, 
spracovania a triedenia dát v rámci databáz, 
účtovníctvo.
36 - Finančné a peňažné služby, služby na spracovanie 
platieb po sieti, služby elektronických platieb, 
sprostredkovateľské služby burzy cenných papierov, 
sprostredkovanie služieb týkajúcich sa obchodu 
s cennými papiermi, akciami, obligáciami, opciami 
a ďalšími cennými papiermi, informácie, poradenstvo 
a konzultácie vzťahujúce sa na už uvedené služby, 
finančný lízing.
38 - Telekomunikačné služby, komunikácia 
prostredníctvom sietí vláknovej optiky, 

komunikácia prostredníctvom počítačových 
terminálov, komunikácia prostredníctvom rádia, 
komunikácia prostredníctvom telefónu, počítačom 
riadený prenos dát a obrazu, poskytovanie prístupu 
do svetových počítačových sietí, poskytovanie 
interaktívnych online vývesiek pre prenos správ medzi 
počítačovými používateľmi, informácie, poradenstvo 
a konzultácie vzťahujúce sa na uvedené služby.

(540) slevomat.sk
(550) slovná
(732) Slevomat.cz, s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, 

CZ;

 

(111) 232984
(151) 14.8.2012
(156) 24.10.2021
(180) 24.10.2031
(210) 1771-2011
(220) 29.9.2011
(442) 3.5.2012
(450) 2.10.2012
(511) 35, 38, 41 NCL (9)
(511) 35 - Reklamné agentúry; rozširovanie reklamných 

prospektov priamo alebo poštou zákazníkom, 
rozširovanie vzoriek tovarov; rozhlasová reklama, 
televízna reklama.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie.
41 - Vzdelávanie osôb; pobavenie, rozptýlenie, služby 
na oddych a rekreáciu osôb; prezentácia umeleckých 
a literárnych diel na kultúrne alebo vzdelávacie účely 
pre verejnosť.

(540)
 

(550) obrazová
(591) ružová, fialová, modrá, bledomodrá, zelená
(732) D.EXPRES, k.s., Vrútocká 48, Bratislava, SK;

 

(111) 233139
(151) 13.9.2012
(156) 16.2.2022
(180) 16.2.2032
(210) 247-2012
(220) 16.2.2012
(442) 4.6.2012
(450) 5.11.2012
(511) 16, 29, 35 NCL (10)
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, 

brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly 
z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety 
s výnimkou textilných, tlačené fotografie, grafické 
zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, 
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katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo 
papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), 
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie 
v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický 
tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický 
tovar, tlačené periodické a neperiodické publikácie, 
plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače 
z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené 
reklamné materiály, umelecké litografie, plastové 
fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických 
materiálov.
29 - Slanina.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, 
reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom 
a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť 
s mäsom a mäsovými výrobkami, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné 
účely, organizovanie výstav na komerčné alebo 
reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo 
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií, predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, 
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie 
a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-
obrazových záznamov a periodických a neperiodických 
publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, 
vydávanie reklamných alebo náborových textov, 
obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné 
informačné kancelárie, prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor 
zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský 
prieskum, obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo, prenájom predajných automatov, 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a podporu predaja, predvádzanie tovaru.

(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, biela, hnedá, žltá, sivá, čierna
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, 

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

 

(111) 233140
(151) 13.9.2012
(156) 16.2.2022
(180) 16.2.2032
(210) 248-2012
(220) 16.2.2012
(442) 4.6.2012
(450) 5.11.2012
(511) 16, 29, 35 NCL (10)
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, 

brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly 
z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety 
s výnimkou textilných, tlačené fotografie, grafické 
zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, 
katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo 
papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), 
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie 
v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický 
tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický 
tovar, tlačené periodické a neperiodické publikácie, 
plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače 
z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené 
reklamné materiály, umelecké litografie, plastové 
fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických 
materiálov.
29 - Saláma.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, 
reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom 
a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť 
s mäsom a mäsovými výrobkami, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné 
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účely, organizovanie výstav na komerčné alebo 
reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo 
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií, predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, 
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie 
a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-
obrazových záznamov a periodických a neperiodických 
publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, 
vydávanie reklamných alebo náborových textov, 
obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné 
informačné kancelárie, prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor 
zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský 
prieskum, obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo, prenájom predajných automatov, 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a podporu predaja, predvádzanie tovaru.

(540) KEMP LUNCHEON MEAT SALÁMA 
TAURIS

(550) slovná
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, 

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

 

(111) 233141
(151) 13.9.2012
(156) 16.2.2022
(180) 16.2.2032
(210) 249-2012
(220) 16.2.2012
(442) 4.6.2012
(450) 5.11.2012
(511) 16, 29, 35 NCL (10)
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, 

brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly 
z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety 
s výnimkou textilných, tlačené fotografie, grafické 
zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, 
katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo 
papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), 
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie 
v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický 
tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický 
tovar, tlačené periodické a neperiodické publikácie, 
plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače 
z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené 
reklamné materiály, umelecké litografie, plastové 
fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických 
materiálov.
29 - Saláma.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, 
reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom 
a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť 
s mäsom a mäsovými výrobkami, organizovanie 

audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné 
účely, organizovanie výstav na komerčné alebo 
reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo 
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií, predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, 
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie 
a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-
obrazových záznamov a periodických a neperiodických 
publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, 
vydávanie reklamných alebo náborových textov, 
obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné 
informačné kancelárie, prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor 
zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský 
prieskum, obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo, prenájom predajných automatov, 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a podporu predaja, predvádzanie tovaru.

(540) GEMERSKÁ CHUDÁ SALÁMA TAURIS
(550) slovná
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, 

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

 

(111) 233142
(151) 13.9.2012
(156) 16.2.2022
(180) 16.2.2032
(210) 250-2012
(220) 16.2.2012
(442) 4.6.2012
(450) 5.11.2012
(511) 16, 29, 35 NCL (10)
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, 

brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly 
z plastických materiálov (na balenie), časopisy, 
etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické 
zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, 
katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo 
papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), 
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie 
v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický 
tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický 
tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, 
predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera 
alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné 
materiály, umelecké litografie, plastové fólie na 
balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
29 - Tlačenka.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, 
reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom 
a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť 
s mäsom a mäsovými výrobkami, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné 
účely, organizovanie výstav na komerčné alebo 



258 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo 
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií, predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, 
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie 
a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-
obrazových záznamov a periodických a neperiodických 
publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, 
vydávanie reklamných alebo náborových textov, 
obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné 
informačné kancelárie, prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor 
zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský 
prieskum, obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo, prenájom predajných automatov, 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a podporu predaja, predvádzanie tovaru.

(540) GEMERSKÁ TLAČENKA TAURIS
(550) slovná
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, 

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

 

(111) 233268
(151) 14.9.2012
(156) 7.3.2022
(180) 7.3.2032
(210) 5165-2012
(220) 7.3.2012
(442) 4.6.2012
(450) 5.11.2012
(511) 3, 35 NCL (10)
(511) 3 - Pracie, bieliace, čistiace, leštiace a umývacie 

prípravky a prostriedky; kozmetické a toaletné 
prípravky na starostlivosť o vlasy, pokožku, telo, zuby 
a ústa; krémy a oleje na opaľovanie, osviežovače 
vzduchu.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými 
v triede 3; maloobchod s tovarmi uvedenými v triede 
3, aj prostredníctvom internetu.

(540) XANTO
(550) slovná
(732) NOVAK´S International s.r.o., Smetanova 1368, 765 02 

Otrokovice, CZ;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

 

(111) 233269
(151) 14.9.2012
(156) 7.3.2022
(180) 7.3.2032
(210) 5166-2012
(220) 7.3.2012
(442) 4.6.2012
(450) 5.11.2012
(511) 3, 35 NCL (10)
(511) 3 - Pracie, bieliace, čistiace, leštiace a umývacie 

prípravky a prostriedky; kozmetické a toaletné 

prípravky na starostlivosť o vlasy, pokožku, telo, zuby 
a ústa; krémy a oleje na opaľovanie, osviežovače 
vzduchu; osviežovače vzduchu a čistiace prípravky na 
toalety.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými 
v triede 3; maloobchod s tovarmi uvedenými v triede 
3, aj prostredníctvom internetu.

(540) AKOLADE
(550) slovná
(732) NOVAK´S International s.r.o., Smetanova 1368, 765 02 

Otrokovice, CZ;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

 

(111) 233321
(151) 11.10.2012
(156) 19.3.2022
(180) 19.3.2032
(210) 452-2012
(220) 19.3.2012
(442) 3.7.2012
(450) 3.12.2012
(511) 9, 35, 36, 39, 42 NCL (10)
(511) 9 - Počítačový softvér.

35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre zákazníkov).
36 - Informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti 
poisťovníctva; poistno-technické služby (štatistika); 
poradenstvo v oblasti poistenia.
39 - Skladovanie elektronicky uložených údajov alebo 
dokumentov.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; 
grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); inštalácia 
počítačových programov; návrh počítačových 
systémov; obnovovanie počítačových databáz; 
počítačové programovanie; zhotovovanie kópií 
počítačových programov; poradenstvo v oblasti 
počítačového hardvéru; prenájom počítačov; 
prenájom počítačového softvéru; prevod (konverzia) 
počítačových programov a údajov (nie fyzický); prevod 
(konverzia) údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; výskum v oblasti 
využitia počítačov; údržba počítačových programov; 
tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových 
stránok (webových stránok) pre zákazníkov.

(540) DENOVIUS
(550) slovná
(732) Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 

Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava-Dúbravka, SK;

 

(111) 233372
(151) 11.10.2012
(156) 13.3.2022
(180) 13.3.2032
(210) 5177-2012
(220) 13.3.2012
(442) 3.7.2012
(450) 3.12.2012
(511) 35, 41, 43 NCL (10)
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(511) 35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; 
prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; organizovanie komerčných 
alebo reklamných výstav a veľtrhov; rozhlasová 
a televízna reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; vydávanie, aktualizovanie, 
zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) a oznamov 
zákazníkom; vydávanie reklamných alebo náborových 
textov; organizovanie športových, zábavných, 
kultúrnych, spoločenských a firemných akcií 
a podujatí na reklamné a obchodné účely; 
vyhľadávanie sponzorov; sprostredkovanie reklamy 
a inzercie; prenájom reklamných materiálov; prenájom 
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); 
maloobchodná činnosť s nasledovnými tovarmi: 
odevy, obuv, pokrývky hlavy, tlačoviny, reklamné 
tlačoviny, periodické a neperiodické publikácie, 
knihy, plagáty, fotografie, kalendáre, výrobky z kože 
a koženky, darčekové predmety, výrobky z keramiky, 
potraviny, alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje, 
tabak, cigarety a potreby pre fajčiarov, reklamné 
materiály a darčekové predmety; sprostredkovateľská 
obchodná činnosť v oblasti služieb uvedených 
v triedach 35, 41 a 43.
41 - Služby v oblasti športu, zábavy, vzdelávania 
a kultúry; organizovanie športových súťaží; 
organizovanie bežeckých pretekov a maratónov; 
meranie času na športových podujatiach; 
prevádzkovanie športových zariadení; služby 
športovísk; prenájom športového výstroja s výnimkou 
dopravných prostriedkov; služby pre oddych 
a rekreáciu; výchovno-zábavné klubové služby; 
organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; 
organizovanie živých vystúpení; organizovanie 
kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie 
a vedenie seminárov, konferencií a školení; 
organizovanie, plánovanie a vedenie večierkov; 
informácie o možnostiach rekreácie, zábavy 
a rozptýlenia; informácie o športových podujatiach; 
písanie, zverejňovanie a vydávanie textov (okrem 
reklamných), aj v elektronickej forme; vydavateľská 
činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo 
náborových textov; elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); konzultačná činnosť v oblasti 
služieb uvedených v triede 41.
43 - Reštauračné služby; služby bufetov, jedální, 
kaviarní a samoobslužných reštaurácií; príprava 
a dodávka jedál na objednávku do domu; keteringové 
služby; prenájom prenosných stavieb; prenájom 
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; 
prenájom a rezervovanie prechodného ubytovania; 
konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených 
v triede 43.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, čierna, biela
(732) BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, Bratislava, SK;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

 

(111) 233373
(151) 11.10.2012
(156) 13.3.2022
(180) 13.3.2032
(210) 5178-2012
(220) 13.3.2012
(442) 3.7.2012
(450) 3.12.2012
(511) 35, 41, 43 NCL (10)
(511) 35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; 

prezentácia výrobkov v komunikačných médiách 
pre maloobchod; organizovanie komerčných 
alebo reklamných výstav a veľtrhov; rozhlasová 
a televízna reklama; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; vydávanie, aktualizovanie, 
zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov 
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) a oznamov 
zákazníkom; vydávanie reklamných alebo náborových 
textov; organizovanie športových, zábavných, 
kultúrnych, spoločenských a firemných akcií 
a podujatí na reklamné a obchodné účely; 
vyhľadávanie sponzorov; sprostredkovanie reklamy 
a inzercie; prenájom reklamných materiálov; prenájom 
reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); 
maloobchodná činnosť s nasledovnými tovarmi: 
odevy, obuv, pokrývky hlavy, tlačoviny, reklamné 
tlačoviny, periodické a neperiodické publikácie, 
knihy, plagáty, fotografie, kalendáre, výrobky z kože 
a koženky, darčekové predmety, výrobky z keramiky, 
potraviny, alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje, 
tabak, cigarety a potreby pre fajčiarov, reklamné 
materiály a darčekové predmety; sprostredkovateľská 
obchodná činnosť v oblasti služieb uvedených 
v triedach 35, 41 a 43.
41 - Služby v oblasti športu, zábavy, vzdelávania 
a kultúry; organizovanie športových súťaží; 
organizovanie bežeckých pretekov a maratónov; 
meranie času na športových podujatiach; 
prevádzkovanie športových zariadení; služby 
športovísk; prenájom športového výstroja s výnimkou 
dopravných prostriedkov; služby pre oddych 
a rekreáciu; výchovno-zábavné klubové služby; 
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organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; 
organizovanie živých vystúpení; organizovanie 
kultúrnych a spoločenských podujatí; organizovanie 
a vedenie seminárov, konferencií a školení; 
organizovanie, plánovanie a vedenie večierkov; 
informácie o možnostiach rekreácie, zábavy 
a rozptýlenia; informácie o športových podujatiach; 
písanie, zverejňovanie a vydávanie textov (okrem 
reklamných), aj v elektronickej forme; vydavateľská 
činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo 
náborových textov; elektronická edičná činnosť 
v malom (DTP služby); konzultačná činnosť v oblasti 
služieb uvedených v triede 41.
43 - Reštauračné služby; služby bufetov, jedální, 
kaviarní a samoobslužných reštaurácií; príprava 
a dodávka jedál na objednávku do domu; keteringové 
služby; prenájom prenosných stavieb; prenájom 
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; 
prenájom a rezervovanie prechodného ubytovania; 
konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených 
v triede 43.

(540)
 

(550) obrazová
(732) BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, Bratislava, SK;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

 

(111) 233386
(151) 11.10.2012
(156) 11.4.2022
(180) 11.4.2032
(210) 5253-2012
(220) 11.4.2012
(442) 3.7.2012
(450) 3.12.2012
(511) 30, 32, 35, 41 NCL (10)
(511) 30 - Pekárske výrobky, trvanlivé, polotrvanlivé 

a jemné pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, 
výrobky z obilnín, cereálne výrobky, čokoládové 
a nečokoládové cukrovinky, oplátky, napolitánky, 
trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové, sušienky, 
vafle, tyčinky, piškóty, kakaové, čokoládové, kávové 
a ovocné náplne a krémy, kakaové, čokoládové 
a nečokoládové polevy, kávové, kakaové a čokoládové 
nápoje.
32 - Nápojové zmesi a prášky, nealkoholické nápoje, 
ovocné nápoje a šťavy, sirupy, nápojové zmesi a iné 
prípravky na výrobu nápojov.

35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklamná, 
informačno-obchodná a inzertná činnosť, distribúcia 
tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov 
trvanlivého pečiva, organizovanie a usporadúvanie 
súťaží na podporu predaja výrobkov trvanlivého 
pečiva.
41 - Organizovanie a usporadúvanie súťaží pre 
verejnosť s výnimkou súťaží na podporu predaja či 
súťaží obchodného a reklamného charakteru.

(540) Sloboda maškrtenia
(550) slovná
(732) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha 

8 - Karlín, CZ;

 

(111) 233442
(151) 12.10.2012
(156) 8.3.2022
(180) 8.3.2032
(210) 400-2012
(220) 8.3.2012
(442) 3.7.2012
(450) 3.12.2012
(510) 16, 36, 42 NCL (10)
(510) Tlačoviny, tlačené publikácie, periodiká, tlačené 

správy, bulletiny, knihy, noviny, časopisy a periodiká.
(540)
 

(550) obrazová
(732) Braxator Timotej, JUDr., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, 

SK;

 

(111) 233452
(151) 12.10.2012
(156) 19.3.2022
(180) 19.3.2032
(210) 451-2012
(220) 19.3.2012
(442) 3.7.2012
(450) 3.12.2012
(511) 9, 35, 36, 39, 42 NCL (10)
(511) 9 - Počítačový softvér.

35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch 
(pre zákazníkov).
36 - Informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti 
poisťovníctva; poistno-technické služby (štatistika); 
poradenstvo v oblasti poistenia.
39 - Skladovanie elektronicky uložených údajov alebo 
dokumentov.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; 
grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových 
stránkach (webových stránkach); inštalácia 
počítačových programov; návrh počítačových 
systémov; obnovovanie počítačových databáz; 
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počítačové programovanie; zhotovovanie kópií 
počítačových programov; poradenstvo v oblasti 
počítačového hardvéru; prenájom počítačov; 
prenájom počítačového softvéru; prevod (konverzia) 
počítačových programov a údajov (nie fyzický); prevod 
(konverzia) údajov alebo dokumentov z fyzických 
médií na elektronické médiá; výskum v oblasti 
využitia počítačov; údržba počítačových programov; 
tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových 
stránok (webových stránok) pre zákazníkov.

(540) UNIUS
(550) slovná
(732) Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 

Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava-Dúbravka, SK;

 

(111) 233493
(151) 18.10.2012
(156) 13.3.2022
(180) 13.3.2032
(210) 5180-2012
(220) 13.3.2012
(442) 3.7.2012
(450) 3.12.2012
(511) 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 NCL (10)
(511) 9 - Telefónne prístroje a príslušenstvá, telefónne 

automaty, telefónne ústredne, mobilné telefóny, 
všetky telekomunikačné prístroje a zariadenia 
zatriedené v triede 9, softvér, hardvér, najmä na 
počítače, monitory, klávesnice, terminály a všetky 
ďalšie jednotlivé časti, súčasti a náhradné dielce 
zatriedené v triede 9, všetky siete z oblasti 
výpočtovej techniky a ich jednotlivé časti i náhradné 
diely zatriedené v triede 9, stroje na záznam, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, nosiče 
magnetických záznamov (nahrané i nenahrané), 
zvukov, disky, vybavenie na spracovanie informácií 
a pre počítače, prístroje a nástroje elektrické, optické, 
prístroje a nástroje na meranie, signalizovanie.
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, fotografie, 
učebné pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
nákupu a predaja telekomunikačnej a výpočtovej 
techniky; vydávanie reklamných alebo náborových 
textov; automatizované spracovanie dát; činnosť 
organizačných a ekonomických poradcov; činnosť 
účtovných poradcov; vedenie účtovníctva; reklamná 
a propagačná činnosť; prieskum trhu, obchodný 
a podnikateľský prieskum, prieskum verejnej mienky.
37 - Montážne služby a opravy telekomunikačných 
zariadení.
38 - Telekomunikačné služby v rozsahu zriaďovania 
a prevádzkovania celoštátnej verejnej bunkovej 
mobilnej siete v systéme GSM a poskytovanie 
súvisiacich telekomunikačných služieb v rozsahu: 
odvrátenie hovoru, identifikácia volajúceho účastníka, 
obmedzenie identifikácie volajúceho účastníka, 
identifikácia prihláseného účastníka, obmedzenie 
identifikácie prihláseného účastníka, nepodmienečné 
presmerovanie hovoru, presmerovanie hovoru pri 
obsadenej linke, presmerovanie hovoru, ak účastník 

neodpovedá, presmerovanie hovoru, ak účastník je 
mimo dosahu, signalizácia prichádzajúceho hovoru, 
podržanie hovoru, konferenčný hovor, uzavretá 
skupina používateľov, informácia o poplatkoch - 
informačná, informácia o poplatkoch - účtujúca, 
medziužívateľská signalizácia, blokovanie všetkých 
odchádzajúcich hovorov, blokovanie odchádzajúcich 
medzinárodných hovorov, blokovanie odchádzajúcich 
medzinárodných hovorov okrem hovorov smerujúcich 
do domovskej krajiny, blokovanie všetkých 
prichádzajúcich hovorov, blokovanie prichádzajúcich 
hovorov v roamingu, explicitné uskutočnenie 
hovoru, presmerovanie a podržanie hovoru 
s notifikáciou, podpora vlastného číselného plánu 
na území SR; telekomunikačné služby v rozsahu 
zriaďovania a prevádzkovania verejných mobilných 
telekomunikačných sietí na pridelených frekvenciách; 
telekomunikačné služby v rozsahu poskytovania 
verejnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných 
verejných telekomunikačných sietí; poskytovanie 
verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných 
telekomunikačných sietí (poskytovanie a prenos 
dát); zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej 
telekomunikačnej siete na poskytovanie verejnej 
telekomunikačnej služby; poskytovanie verejných 
dátových služieb prostredníctvom siete internet 
(telekomunikačné služby); prenájom priemyselného 
tovaru v oblasti telekomunikačnej techniky.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť okrem 
reklamných materiálov, vzdelávanie, zabezpečovanie 
výcviku, kurzov a školení v oblasti telekomunikačnej 
a výpočtovej techniky.
42 - Poradenská služba v oblasti telekomunikácií 
a výpočtovej techniky, konzultačná činnosť v oblasti 
telekomunikačnej a výpočtovej techniky.

(540) Globtel
(550) slovná
(732) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, 

SK;

 

(111) 233521
(151) 15.11.2012
(156) 16.2.2022
(180) 16.2.2032
(210) 251-2012
(220) 16.2.2012
(442) 6.8.2012
(450) 2.1.2013
(511) 16, 29, 35 NCL (10)
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, 

brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly 
z plastických materiálov (na balenie), časopisy, 
etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické 
zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, 
katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo 
papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), 
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie 
v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický 
tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický 
tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, 
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predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera 
alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné 
materiály, umelecké litografie, plastové fólie na 
balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
29 - Šunka.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, 
reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s mäsom 
a mäsovými výrobkami, veľkoobchodná činnosť 
s mäsom a mäsovými výrobkami, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné 
účely, organizovanie výstav na komerčné alebo 
reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo 
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií, predvádzanie (služby 
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, 
rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie 
a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-
obrazových záznamov a periodických a neperiodických 
publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, 
vydávanie reklamných alebo náborových textov, 
obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné 
informačné kancelárie, prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor 
zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský 
prieskum, obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo, prenájom predajných automatov, 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a podporu predaja, predvádzanie tovaru.

(540) PREMIER MORČACIA ŠUNKA TAURIS
(550) slovná
(732) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, 

SK;
(740) Ing. Dalibor Gruber - GELE, Košice-Západ, SK;

 

(111) 233551
(151) 15.11.2012
(156) 24.4.2022
(180) 24.4.2032
(210) 653-2012
(220) 24.4.2012
(442) 6.8.2012
(450) 2.1.2013
(511) 16, 33, 35 NCL (10)
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, 

brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly 
z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety 
s výnimkou textilných, tlačené fotografie, grafické 
zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, 
katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo 
papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), 
lepiace pásky na kancelárske účely a na použitie 
v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický 
tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický 
tovar, tlačené periodické a neperiodické publikácie, 
plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače 
z papiera alebo z lepenky, reklamné tabule 

z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, 
tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, 
umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo 
z plastických materiálov na balenie.
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry, 
brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, 
odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín 
a vinárstva, reklamná činnosť, maloobchodná 
činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými 
nápojmi, veľkoobchodná činnosť s alkoholickými 
nápojmi a nealkoholickými nápojmi, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné 
účely, organizovanie výstav na komerčné alebo 
reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo 
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií, rozširovanie 
reklamných oznamov, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov a zvukovo-obrazových 
záznamov a periodických a neperiodických publikácií, 
vydávanie a rozširovanie reklamných textov, 
vydávanie reklamných alebo náborových textov, 
obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné 
informačné kancelárie, prenájom kancelárskych 
strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor 
zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský 
prieskum, obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo, prenájom predajných automatov, 
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely 
a na podporu predaja, predvádzanie tovaru.

(540) YSSY
(550) slovná
(732) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01 

Stará Ľubovňa, SK;
(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová 

a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;

 

(111) 233564
(151) 15.11.2012
(156) 7.5.2022
(180) 7.5.2032
(210) 737-2012
(220) 7.5.2012
(442) 6.8.2012
(450) 2.1.2013
(511) 35, 37, 39, 40 NCL (10)
(511) 35 - Marketingové štúdie; poradenstvo 

v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; profesionálne obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).
39 - Distribúcia energie; dodávka energie.
40 - Výroba energie.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) svetlozelená, tmavozelená, čierna
(732) ENERGYWOOD, a.s., Turgenevova 8, 040 01 Košice, SK;

 

(111) 233565
(151) 15.11.2012
(156) 7.5.2022
(180) 7.5.2032
(210) 738-2012
(220) 7.5.2012
(442) 6.8.2012
(450) 2.1.2013
(511) 35, 37, 39, 40 NCL (10)
(511) 35 - Marketingové štúdie; poradenstvo 

v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské 
informácie; poskytovanie obchodných alebo 
podnikateľských informácií; profesionálne obchodné 
alebo podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; 
obchodný alebo podnikateľský prieskum.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).
39 - Distribúcia energie; dodávka energie.
40 - Výroba energie.

(540) ENERGYWOOD
(550) slovná
(732) ENERGYWOOD, a.s., Turgenevova 8, 040 01 Košice, SK;

 

(111) 233566
(151) 15.11.2012
(156) 7.5.2022
(180) 7.5.2032
(210) 739-2012
(220) 7.5.2012
(442) 6.8.2012
(450) 2.1.2013
(511) 37, 39, 40 NCL (10)
(511) 37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).

39 - Distribúcia energie; dodávka energie.
40 - Výroba energie.

(540) GEMCASS PROGRESS
(550) slovná
(732) GEMCASS PROGRESS, s.r.o., Turgenevova 8, Košice, SK;

 

(111) 233567
(151) 15.11.2012
(156) 7.5.2022
(180) 7.5.2032
(210) 740-2012
(220) 7.5.2012
(442) 6.8.2012
(450) 2.1.2013

(511) 37, 39, 40 NCL (10)
(511) 37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť).

39 - Distribúcia energie; dodávka energie.
40 - Výroba energie.

(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, žltooranžová
(732) GEMCASS PROGRESS, s.r.o., Turgenevova 8, Košice, SK;

 

(111) 233627
(151) 15.11.2012
(156) 9.3.2022
(180) 9.3.2032
(210) 404-2012
(220) 9.3.2012
(442) 6.8.2012
(450) 2.1.2013
(511) 5, 31, 39 NCL (10)
(511) 5 - Liečivé rastliny.

31 - Rastliny.
39 - Kuriérske služby.

(540) Zelený kuriér
(550) slovná
(732) Náplava Daniel, RNDr., Priechodná 27, 949 01 Nitra, SK;
(740) Liko Juraj, Nitra, SK;

 

(111) 233639
(151) 15.11.2012
(156) 4.4.2022
(180) 4.4.2032
(210) 563-2012
(220) 4.4.2012
(442) 6.8.2012
(450) 2.1.2013
(511) 19, 37, 39 NCL (10)
(511) 19 - Cementové platne, obklady stien a priečok 

z polystyrénu s výnimkou kovových, polystyrénové 
priečky s výnimkou kovových, rámy, mriežky 
s výnimkou kovových, stropy z polystyrénu, stropné 
dosky z polystyrénu, polystyrénové výplne dverí, 
stavebné panely z polystyrénu.
37 - Izolovanie stavieb, izolovanie proti 
vlhkosti, izolovanie interiérov budov, klampiarstvo 
a inštalatérstvo, stavebníctvo (stavebná činnosť), 
utesňovanie stavieb.
39 - Balenie tovaru, dovoz, doprava, informácie 
o doprave, distribúcia tovaru, kamiónová nákladná 
doprava, preprava a skladovanie odpadu, skladovanie, 
skladovanie tovaru.

(540) ELEGOHOUSE
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(550) slovná
(732) GESTIO industry, s.r.o., Priemyselná 5, 071 01 

Michalovce, SK;

 

(111) 233647
(151) 15.11.2012
(156) 25.4.2022
(180) 25.4.2032
(210) 662-2012
(220) 25.4.2012
(442) 6.8.2012
(450) 2.1.2013
(511) 5, 30, 32 NCL (10)
(511) 5 - Farmaceutické a vitamínové prípravky tabletované 

a v prášku, homeopatické výrobky, výživové doplnky.
30 - Tabletované a práškové potravinárske výrobky ako 
sladidlá, cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje a prípravky na ich prípravu.

(540)
 

(550) obrazová
(591) tyrkysová, sivá, biela
(732) VITAR, s.r.o., tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, CZ;
(740) JUDr. Lucie Miklová, advokátka, Vrútky, SK;

 

(111) 233648
(151) 15.11.2012
(156) 25.4.2022
(180) 25.4.2032
(210) 663-2012
(220) 25.4.2012
(442) 6.8.2012
(450) 2.1.2013
(511) 5, 30, 32 NCL (10)
(511) 5 - Farmaceutické a vitamínové prípravky tabletované 

a v prášku, homeopatické výrobky, výživové doplnky.
30 - Tabletované a práškové potravinárske výrobky ako 
sladidlá, cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje a prípravky na ich prípravu.

(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, sivá, biela
(732) VITAR, s.r.o., tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, CZ;
(740) JUDr. Lucie Miklová, advokátka, Vrútky, SK;

 

(111) 233649
(151) 15.11.2012
(156) 25.4.2022
(180) 25.4.2032
(210) 664-2012
(220) 25.4.2012
(442) 6.8.2012
(450) 2.1.2013
(511) 5, 30, 32 NCL (10)
(511) 5 - Farmaceutické a vitamínové prípravky tabletované 

a v prášku, homeopatické výrobky, výživové doplnky.
30 - Tabletované a práškové potravinárske výrobky ako 
sladidlá, cukrovinky.
32 - Nealkoholické nápoje a prípravky na ich prípravu.
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(540)
 

(550) obrazová
(591) ružová, sivá, biela
(732) VITAR, s.r.o., tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, CZ;
(740) JUDr. Lucie Miklová, advokátka, Vrútky, SK;

 

(111) 233684
(151) 15.11.2012
(156) 16.5.2022
(180) 16.5.2032
(210) 5319-2012
(220) 16.5.2012
(442) 6.8.2012
(450) 2.1.2013
(511) 30 NCL (10)
(511) 30 - Trvanlivé pečivo, najmä sušienky a keksy, žuvačky 

s neliečivým účinkom, cukrovinky, bonbóny, čokoláda, 
karamel, cukrovinky a bonbóny z čokolády, zmrzlina, 
mrazené cukrovinky a bonbóny, chlieb, ryžové torty, 
koláče a zákusky.

(540)
 

(550) obrazová
(732) LOTTE Confectionery Co., Ltd., 21, Yangpyeong-dong 5-

ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul, KR;
(740) PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Bratislava, SK;

 

(111) 233695
(151) 15.11.2012
(156) 8.6.2022
(180) 8.6.2032
(210) 5376-2012
(220) 8.6.2012
(442) 6.8.2012
(450) 2.1.2013
(511) 6, 19, 35, 37 NCL (10)

(511) 6 - Kovové dvere; kovové dverové rámy; kovové 
dverové zárubne; kovové dverové obloženie; kovové 
výplne dverí; kovové dverové prahy; kovové kľučky 
dverí; kovania na dvere; klopadlá na dvere; kovové 
zarážky dverí; dverové zástrčky; dverové pružiny 
s výnimkou elektrických; otvárače dverí s výnimkou 
elektrických; neelektrické zatvárače dverí.
19 - Dvere s výnimkou kovových; skladacie dvere 
s výnimkou kovových; dverové prahy s výnimkou 
kovových; dverové rámy s výnimkou kovových; výplne 
dverí s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou 
kovových.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť 
s tovarmi; kovové dvere; kovové dverové rámy; 
kovové dverové zárubne; kovové dverové obloženie; 
kovové výplne dverí; kovové dverové prahy; kovové 
kľučky dverí; kovania na dvere; klopadlá na dvere; 
kovové zarážky dverí; dverové zástrčky; dverové 
pružiny s výnimkou elektrických; otvárače dverí 
s výnimkou elektrických; neelektrické zatvárače dverí, 
dverové priezory, tesnenia dverí, dvere s výnimkou 
kovových; skladacie dvere s výnimkou kovových; 
dverové prahy s výnimkou kovových; dverové rámy 
s výnimkou kovových; výplne dverí s výnimkou 
kovových; zárubne s výnimkou kovových; nekovové 
kľučky na dvere; nekovové dverové obloženia; 
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi; 
kovové dvere; kovové dverové rámy; kovové dverové 
zárubne; kovové dverové obloženie; kovové výplne 
dverí; kovové dverové prahy; kovové kľučky dverí; 
kovania na dvere; klopadlá na dvere; kovové 
zarážky dverí; dverové zástrčky; dverové pružiny 
s výnimkou elektrických; otvárače dverí s výnimkou 
elektrických; neelektrické zatvárače dverí, dverové 
priezory, tesnenia dverí, dvere s výnimkou kovových; 
skladacie dvere s výnimkou kovových; dverové prahy 
s výnimkou kovových; dverové rámy s výnimkou 
kovových; výplne dverí s výnimkou kovových; zárubne 
s výnimkou kovových, nekovové kľučky na dvere; 
nekovové dverové obloženia; prostredníctvom siete 
internet; sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
37 - Inštalácia, údržba a opravy dverí.

(540)
 

(550) obrazová
(591) čierna, červená
(732) DON - GROUP, spol. s r.o., Lomnická 26, 841 10 

Bratislava, SK;
(740) Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká 

kancelária, Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
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(111) 233720
(151) 12.12.2012
(156) 2.3.2022
(180) 2.3.2032
(210) 341-2012
(220) 2.3.2012
(442) 3.9.2012
(450) 4.2.2013
(511) 16, 33, 35 NCL (10)
(511) 16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, 

brožované knihy, brožúry, brožúrky, plastové bublinové 
fólie (na balenie), časopisy (periodiká), etikety 
s výnimkou textilných, fotografie (tlačoviny), grafické 
zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, 
katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo 
papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše, drevitá lepenka (papiernický tovar), lepiace 
pásky na kancelárske účely a na použitie v domácnosti, 
leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly 
(papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, 
tlačené periodické a neperiodické publikácie, plagáty, 
predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera 
alebo z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné 
materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na 
balenie, vrecia z papiera alebo z plastických materiálov.
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry, 
brandy, alkoholické koktaily, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, 
odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín 
a vinárstva, reklamná činnosť, maloobchodná 
činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými 
nápojmi, veľkoobchodná činnosť s alkoholickými 
nápojmi a nealkoholickými nápojmi, organizovanie 
audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné 
účely, organizovanie výstav na komerčné alebo 
reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc 
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo 
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných 
alebo podnikateľských informácií, rozširovanie 
reklamných oznamov, rozširovanie reklamných 
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, 
vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov a zvukovo-obrazových 
záznamov a periodických a neperiodických publikácií 
na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie 
reklamných textov, vydávanie reklamných alebo 
náborových textov, obchodné alebo podnikateľské 
informácie, komerčné informačné kancelárie, 
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, 
marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný 
alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment 
a podnikové poradenstvo, prenájom predajných 
automatov, predvádzanie (služby modeliek) na 
reklamné účely a na podporu predaja, predvádzanie 
tovaru.

(540) TAJOMSTVO ORIGINÁLNEJ CHUTI
(550) slovná

(732) GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa, Prešovská 8, 064 01 
Stará Ľubovňa, SK;

(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová 
a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;

 

(111) 233722
(151) 12.12.2012
(156) 19.3.2022
(180) 19.3.2032
(210) 464-2012
(220) 19.3.2012
(442) 3.9.2012
(450) 4.2.2013
(511) 9, 16, 35, 41 NCL (10)
(511) 9 - Magnetické nosiče údajov; magnetické médiá; 

optické nosiče údajov; optické disky; optické 
kompaktné disky; videopásky; videokazety; nosiče 
zvukových nahrávok; zvukové nahrávky na diskoch; 
nosiče tmavých platní - fotografia; obaly, puzdrá 
a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
16 - Knihy; publikácie; periodiká, časopisy; pútače 
z papiera alebo lepenky; plagáty; pohľadnice; 
blahoprajné pohľadnice; poštové hracie pohľadnice; 
materiály na pečatenie; pečate; pečatné vosky; 
fotografie; albumy; obaly, puzdrá a stojany na uvedené 
tovary patriace do tejto triedy.
35 - Obchodné sprostredkovanie služieb v triede 
41; maloobchodná činnosť, maloobchodné služby 
(s tovarmi ako sú ručné nástroje a ručné náradia; 
valašky; prístroje a nástroje vedecké, námorné, 
geodetické, fotografické, kinematografické, optické, 
signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie, 
prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje 
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, 
akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického 
prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu 
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, 
záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy 
prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; 
registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia 
na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje; 
hudobné nástroje; fujary; papier, kartón, lepenka 
a výrobky z týchto materiálov; tlačoviny; knihárske 
výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie 
potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; 
potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje 
a kancelárske potreby; vzdelávacie a učebné potreby 
okrem prístrojov; obalové materiály z plastických 
hmôt; tlačiarenské písmo; štočky; odevy, obuv 
a pokrývky hlavy; kroje; odevy a obuv na folklórne 
vystúpenia; hry a hračky; telocvičné a športové 
potreby); reklama; rozhlasová reklama; televízna 
reklama; vydávanie reklamných alebo náborových 
textov; uverejňovanie reklamných textov; príprava 
inzertných stĺpcov; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; vylepovanie plagátov; obchodný 
manažment v oblasti umenia.
41 - Rezervácia vstupeniek; výcvik; praktické 
cvičenie a výcvik (ukážky); vyučovanie, vzdelávanie; 
informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické 
informácie; školenie; organizovanie a vedenie kolokvií; 
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organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie 
a vedenie sympózií; organizovanie predstavení 
- manažérske služby; výchovno-zábavné klubové 
služby; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie a vedenie besied; vydavateľská 
činnosť; vydávanie, písanie a zverejňovanie textov 
a tlačovín s výnimkou reklamných alebo náborových; 
formátovanie textov s výnimkou textov na reklamné 
účely; vydávanie kníh; elektronická vydavateľská 
činnosť; on-line vydávanie kníh a časopisov 
v elektronickej forme; poskytovanie elektronických 
publikácií on-line, bez možnosti stiahnutia, 
kopírovania; elektronická edičná činnosť v malom - 
DTP služby; zábava, pobavenie; obveselenie; folklórne 
podujatia; usporadúvanie folklórnych festivalov; 
folklórne plesy; informácie o možnostiach rozptýlenia, 
zábavy; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; 
živé predstavenia; organizovanie živých vystúpení; 
služby v oblasti estrády; divadelné predstavenia; 
výroba divadelných alebo iných predstavení; 
koncertné siene, sály; organizovanie a vedenie 
koncertov; služby poskytované orchestrami; hudobné 
skladateľské služby; výroba rozhlasových a televíznych 
programov; rozhlasová zábava; televízna zábava; 
služby nahrávacích štúdií; filmová tvorba; výroba 
filmov; filmové štúdiá; distribúcia filmov; redigovanie 
scenárov; výroba, tvorba videofilmov; nahrávanie na 
videopásky; strihanie videopások; digitálna tvorba 
obrazov na výstupných zariadeniach; reportérske 
služby; fotografická reportáž; fotografovanie; 
fotografovanie na mikrofilm; kluby zdravia; telesné 
cvičenie; prevádzkovanie športových zariadení; 
služby športovísk; organizovanie športových súťaží; 
poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce 
sa uvedených služieb; služby na oddych a rekreáciu.

(540)
 

(550) obrazová
(732) Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, SK;
(740) BDO Legal s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, SK;

 

(111) 233772
(151) 12.12.2012
(156) 6.6.2022

(180) 6.6.2032
(210) 948-2012
(220) 6.6.2012
(442) 3.9.2012
(450) 4.2.2013
(511) 32, 33, 35 NCL (10)
(511) 32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky 

z ovocia, nealkoholické aperitívy, príchute na výrobu 
nealkonápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové 
vody, vody ako nápoje, ovocné a zeleninové 
šťavy a džúsy, nealkoholické nápoje na báze čaju, 
nealkoholické extrakty z čaju a bylín, pivo, prášky na 
prípravu šumivých nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno, brandy, 
koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické 
extrakty, likéry a pálenky, liehoviny, alkoholické 
extrakty z čaju a bylín.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, 
alkoholických a nealkoholických nápojov, domácich 
potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru, poradenské 
služby v podnikovom manažmente pri predaji 
tovarov a služieb, poradenstvo a manažment 
pre podniky, dekorácia a aranžovanie výkladov, 
obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu 
a predaja tovarov, reklama, organizovanie výstav na 
reklamné a obchodné účely, rozširovanie reklamných 
oznamov, predvádzanie tovaru, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky), zasielanie reklamných materiálov 
zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov, distribúcia vzoriek, obchodný alebo 
podnikateľský prieskum, prenájom reklamných 
materiálov, uverejňovanie reklamných textov, 
vydávanie reklamných alebo náborových textov, 
televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie 
reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom 
reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, 
podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie 
textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru 
prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri 
podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná 
a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej 
alebo informačnej siete, poskytovanie informácií 
a iných informačných produktov reklamného 
charakteru, prenájom reklamných informačných 
a komunikačných miest, služby riadenia ľudských 
zdrojov, zásielkové reklamné služby, obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.

(540) T 52
(550) slovná
(732) KARLOFF, s.r.o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, SK;

 

(111) 233815
(151) 12.12.2012
(156) 20.2.2022
(180) 20.2.2032
(210) 279-2012
(220) 20.2.2012
(442) 3.9.2012
(450) 4.2.2013
(511) 41, 42 NCL (10)
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(511) 41 - Praktické cvičenie (ukážky); diaľkové 
štúdium; elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); fotografická reportáž; informácie 
o výchove a vzdelávaní; knižnice (požičovne kníh); 
korešpondenčné kurzy; organizovanie a vedenie 
konferencií, kongresov, seminárov, sympózií; 
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; 
poradenstvo v oblasti vzdelávania; organizovanie 
a vedenie tvorivých dielní (výučba); poskytovanie 
elektronických publikácií online (bez možnosti 
kopírovania); školenie; skúšanie; preskúšavanie; online 
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; 
vyučovanie, vzdelávanie.
42 - Architektúra (architektonické služby); chemický 
výskum; expertízy (inžinierske práce); geodézia; 
grafické dizajnérstvo; inštalácia počítačových 
programov; počítačové programovanie; poradenstvo 
v oblasti počítačových programov; priemyselné 
dizajnérstvo; prieskumy (inžinierske práce); štúdie 
technických projektov, projektová činnosť; skúšky 
materiálov; vypracovanie stavebných výkresov; 
technický výskum; urbanistické plánovanie; výskum 
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); strojársky 
výskum; zememeračstvo.

(540)
 

(550) obrazová
(732) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 

5, 812 43 Bratislava, SK;

 

(111) 233850
(151) 12.12.2012
(156) 19.3.2022
(180) 19.3.2032
(210) 5205-2012
(220) 19.3.2012
(442) 3.9.2012
(450) 4.2.2013
(511) 9, 38, 41, 42 NCL (10)
(511) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, 

filmové, optické prístroje a nástroje, prístroje 
a nástroje na váženie, meranie, signalizáciu, 
kontrolu (dohľad), záchranu a vyučovanie; prístroje 
a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, 
akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektriny, 
prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu 
zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče dát, 
nahrávateľné disky; predajné automaty a mechanizmy 
prístrojov na mince; registračné pokladnice; počítacie 
stroje, prístroje na spracovanie dát a počítače; 
hasiace prístroje; prístroje na prenos zvuku 
a obrazu; telekomunikačné prístroje; mobilné 
telekomunikačné prístroje, mobilné telekomunikačné 
telefóny; počítačový hardvér; počítačový softvér; 
počítačový softvér, ktorý možno stiahnuť z internetu; 

PDA (osobní digitálni asistenti), vreckové PC, mobilné 
telefóny, laptopy, prístroje pre telekomunikačné 
siete; riadiaci softvér pre telekomunikačné siete 
a pre telekomunikačné prístroje; ochranné odevy; 
ochranné prilby; počítačový softvér nahraný na 
CD ROM; SD pamäťové karty; okuliare, dioptrické 
okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare a puzdrá 
na ne; kontaktné šošovky; fotoaparáty; šošovky 
ku kamerám; MP3 prehrávače; zvukové pásky, 
zvukové kazety; zvukové disky; audiovizuálne pásky, 
audiovizuálne kazety, audiovizuálne disky; videopásky, 
videokazety, videodisky; CD, DVD; elektronické 
publikácie (s možnosťou stiahnutia); podložky pre 
myši; magnety; kryty na mobilné telefóny, puzdrá na 
mobilné telefóny; magnetické karty, kódované karty; 
súčasti a príslušenstvá pre všetky uvedené druhy 
tovarov.
38 - Telekomunikácie; telekomunikačné služby; 
mobilné telekomunikačné služby; služby 
telekomunikačného portálu; služby internetového 
portálu; služby mobilnej telekomunikačnej siete; 
telekomunikačné služby pevných liniek; poskytovanie 
širokopásmového telekomunikačného prístupu; 
širokopásmové služby; vysielacie služby; služby 
televízneho vysielania; vysielacie služby spojené 
s internetovým protokolom TV; poskytovanie 
prístupu k internetovému protokolu TV; služby 
prístupu k internetu; služby emailu a textových 
správ; informačné služby poskytované pomocou 
telekomunikačných sietí vzťahujúce sa na 
telekomunikácie; služby sieťového poskytovateľa, 
najmä prenájom a zaobchádzanie s prístupovým 
časom k dátovým sieťam a databázam, najmä 
k internetu; komunikačné služby na prístup 
k databáze, lízing prístupového času k počítačovej 
databáze, poskytovanie prístupu k počítačovej 
databáze, prenájom prístupového času k počítačovej 
databáze; prevádzkovanie siete, ktorá predstavuje 
telekomunikačné služby; informačné a poradenské 
služby vzťahujúce sa na uvedené; informačné 
a poradenské služby vzťahujúce sa na uvedené 
služby poskytované online z počítačovej databázy 
alebo z internetu; informačné a poradenské služby 
vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované cez 
telekomunikačnú sieť.
41 - Vzdelávanie; poskytovanie školení; zábava; 
športové a kultúrne činnosti; interaktívne zábavné 
služby; služby elektronických hier poskytované 
pomocou akejkoľvek komunikačnej siete; zábavné 
služby poskytované pomocou telekomunikačných 
sietí; informačné služby vzťahujúce sa na vzdelávanie, 
školenie, zábavu, športové a kultúrne činnosti 
poskytované pomocou telekomunikačných sietí; 
poskytovanie spravodajských informácií; služby 
televíznej produkcie, televízne programové služby; 
televízne produkčné a televízne programové služby 
poskytované pomocou technológie internetového 
protokolu; poskytovanie zábavy pomocou televízie 
a internetového televízneho protokolu; poskytovanie 
hudobných akcií; zábavné klubové služby; diskotékové 
služby; prezentácia živých predstavení; nočné 
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kluby; prenájom miest a štadiónov pre hudobné 
predstavenia; služby kasín; informačné a poradenské 
služby vzťahujúce sa na uvedené; informačné 
a poradenské služby vzťahujúce sa na uvedené 
služby poskytovaným online z počítačovej databázy 
alebo z internetu; informačné a poradenské služby 
vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované cez 
telekomunikačnú sieť.
42 - Vedecké a technologické služby a výskum 
a vývoj vzťahujúci sa na ne; služby priemyselnej 
analýzy a výskumu; návrh a vývoj počítačového 
hardvéru a softvéru; IT služby; služby počítačového 
programovania; programátorské služby; obnovovanie 
počítačových dát; poradenstvo v oblasti počítačového 
hardvéru; počítačové programovanie; kopírovanie 
počítačových programov; prenájom počítačov; návrh 
počítačového softvéru; inštalovanie počítačového 
softvéru; údržba počítačového softvéru; aktualizácia 
počítačového softvéru; prenájom počítačového 
softvéru; prenájom počítačového hardvéru; návrh 
systému počítačov; analýza systému počítačov; 
poradenstvo v oblasti počítačového softvéru; 
konverzia dát alebo dokumentov z fyzických na 
elektronické média; tvorba a údržba webových 
stránok pre ostatných; dátová konverzia počítačových 
programov a dát (nie fyzická konverzia); hosťovanie 
na počítačových stránkach (webových stránkach); 
inžinierske služby; znalecké poradenstvo a znalecké 
posudky vzťahujúce sa na technológiu; prenájom 
prístrojov na spracovanie dát a počítačov; 
technické služby vzťahujúce sa na projektovanie 
a plánovanie zariadení pre telekomunikácie; služby 
informačných sprostredkovateľov a poskytovateľov, 
najmä produktov výskumu pre ostatných; predpoveď 
počasia; výskum v oblasti telekomunikačnej 
technológie; monitorovanie sieťových systémov 
v oblasti telekomunikácií; služby technickej podpory 
vzťahujúce sa na telekomunikácie a prístroje; 
informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na 
uvedené; informačné a poradenské služby vzťahujúce 
sa na uvedené služby poskytované online z počítačovej 
databázy alebo z internetu; informačné a poradenské 
služby vzťahujúce sa na uvedené služby poskytované 
cez telekomunikačnú sieť.

(540) O2 Paušál
(550) slovná
(732) O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000, 

Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, GB;

 

(111) 233890
(151) 14.1.2013
(156) 5.4.2022
(180) 5.4.2032
(210) 592-2012
(220) 5.4.2012
(442) 2.10.2012
(450) 1.3.2013
(511) 9, 16, 35, 38, 41 NCL (10)
(511) 9 - Diapozitívy; kompaktné disky; magnetické disky; 

optické disky; optické kompaktné disky; elektronické 
publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); 

gramofónové platne; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; pásky na zvukové nahrávanie; 
počítačový softvér; programy na počítačové hry; 
počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej 
siete); pružné disky; videokazety; videopásky; disky 
zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; 
pásky so zvukovými nahrávkami.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy 
(periodiká); grafiky; kalendáre; katalógy; knihy; 
komiksy; noviny; obežníky; periodiká; plagáty; tlačené 
publikácie; ročenky; tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; 
komerčné informačné kancelárie; podpora predaja 
(pre tretie osoby); prenájom reklamného času 
vo všetkých komunikačných médiách; prenájom 
reklamných materiálov; reklama; on line reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov; rozširovanie reklamných 
oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové 
reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; 
rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo 
inzertných oznamov; spracovanie textov; televízna 
reklama; predplatné telekomunikačných služieb; 
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; 
prenos signálu pomocou satelitu; spravodajské 
agentúry; vysielanie káblovej televízie; tlačové 
kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); fotografická reportáž; nahrávanie 
videopások; organizovanie súťaží (vedomostných 
alebo zábavných); výroba rozhlasových a televíznych 
programov; organizovanie športových súťaží; tvorba 
videofilmov; organizovanie a vedenie koncertov; 
organizovanie a plánovanie večierkov; on line 
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; 
zábava, pobavenie; prenájom zvukových nahrávacích 
zariadení.

(540) KAMEŇÁKOVO
(550) slovná
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 37, SK;
(740) ADAUS, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 233895
(151) 14.1.2013
(156) 18.5.2022
(180) 18.5.2032
(210) 837-2012
(220) 18.5.2012
(442) 2.10.2012
(450) 1.3.2013
(511) 4, 35, 39 NCL (10)
(511) 4 - Motorové palivá, pohonné hmoty.

35 - Maloobchod (prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod); 
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administratívne spracovanie obchodných objednávok; 
obchodný manažment a podnikové poradenstvo.
39 - Skladovanie tovaru; dovoz, doprava.

(540)
 

(550) obrazová
(591) žltá, čierna
(732) OKTAN, a.s., Slavkovská 718/9, Kežmarok, SK;

 

(111) 233978
(151) 14.1.2013
(156) 12.7.2022
(180) 12.7.2032
(210) 5460-2012
(220) 12.7.2012
(442) 2.10.2012
(450) 1.3.2013
(511) 7, 17, 35 NCL (10)
(511) 7 - Klinové remene do motorov a hnacích strojov; 

remene dynama; remene ventilátorov do motorov.
17 - Tesniace hriadeľové krúžky; segerové poistky 
a manžety.
35 - Sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja 
tovaru s výrobkami v triedach 7 a 17; maloobchodný 
predaj výrobkov v triedach 7 a 17.

(540)
 

(550) obrazová
(732) GUFERO Rubber Production, s.r.o., Horní Třešňovec 68, 

563 01 Lanškroun, CZ;
(740) inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., 

Bratislava, SK;

 

(111) 234030
(151) 15.1.2013
(156) 29.6.2022
(180) 29.6.2032
(210) 1065-2012
(220) 29.6.2012
(442) 2.10.2012
(450) 1.3.2013
(511) 16, 35, 41 NCL (10)
(511) 16 - Časopisy.

35 - Reklama, online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti.
41 - Online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej 
podobe.

(540) REFRESHER
(550) slovná
(732) REFRESHER Media s. r. o., Bratislavská 66/82, 931 01 

Šamorín, SK;

 

(111) 234059
(151) 15.1.2013
(156) 6.6.2022
(180) 6.6.2032
(210) 5371-2012
(220) 6.6.2012
(442) 2.10.2012
(450) 1.3.2013
(511) 29 NCL (10)
(511) 29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
(540)
 

(550) obrazová
(591) tmavomodrá, svetlomodrá, svetložltá
(732) SAVENCIA S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o., Bratislava-Staré Mesto, 

SK;

 

(111) 234075
(151) 15.1.2013
(156) 23.7.2022
(180) 23.7.2032
(210) 5491-2012
(220) 23.7.2012
(442) 2.10.2012
(450) 1.3.2013
(511) 36 NCL (10)
(511) 36 - Bankovníctvo vrátane elektronického 

bankovníctva, home banking, bankové služby 
vrátane služieb prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí a telekomunikačných sietí, 
vedenie účtov, klíring, finančné odhady a oceňovanie 
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v oblasti bankovníctva, poskytovanie úverov, 
poskytovanie pôžičiek, investovanie do cenných 
papierov na vlastný účet, kapitálové investície, 
platobný styk a zúčtovanie, elektronický prevod 
kapitálu, platobné prevody vykonávané elektronicky, 
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. 
platobných kariet, cestovných šekov, overovanie 
šekov, poskytovanie záruk, garancie, kaucie, 
ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie inkasa, 
uloženie a správa cenných papierov alebo iných 
hodnôt, poskytovanie bankových informácií, finančné 
analýzy a informácie, prenájom bezpečnostných 
schránok, prijímanie vkladov, finančný prenájom 
(finančný lízing), účasť na vydávaní cenných 
papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 
finančné poradenstvo, výkon funkcie depozitára, 
zmenárenská činnosť, obchodovanie na vlastný 
účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, 
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií 
(options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, 
s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými 
a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami 
bankoviek a so súbormi obehových mincí, vykonávanie 
hypotekárnych obchodov, obhospodarovanie cenných 
papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva 
(portfólio manažment), sprostredkovateľská činnosť 
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca 
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Smart účet
(550) slovná
(732) Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

Bratislava, SK;
(740) JUDr. Miroslav Budaj, advokát, Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 234118
(151) 13.2.2013
(156) 13.3.2022
(180) 13.3.2032
(210) 426-2012
(220) 13.3.2012
(442) 5.11.2012
(450) 3.4.2013
(511) 12, 28, 41 NCL (10)
(511) 12 - Dopravné prostriedky na pohyb vo vzduchu.

28 - Modely lietadiel, ich časti, súčiastky 
a príslušenstvo k nim.
41 - Modelársky výcvik; zábava, pobavenie v oblasti 
modelárstva; skladanie modelov lietadiel.

(540) HERY
(550) slovná
(732) AUTOKOVOBRUS, spol. s r. o., ČSA 3/1697, 036 57 

Martin, SK;
(740) BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o., Piešťany 1, SK;

 

(111) 234205
(151) 13.2.2013
(156) 8.8.2022
(180) 8.8.2032
(210) 1230-2012
(220) 8.8.2012

(442) 5.11.2012
(450) 3.4.2013
(511) 19, 20, 35, 37, 40 NCL (10)
(511) 19 - Drevené trámyosníky; lepené drevené 

trámyosníky; nekovové stĺpy a stožiare pre 
stavebníctvo; nekovové lamináty pre stavebníctvo; 
plastové panely pre stavebníctvo; asfaltové 
(bitúmenové) potery, povlaky, krytiny na strechy; 
nekovové strechy; tesárske drevené výrobky pre 
stavebníctvo; podlahové dosky vrátane plávajúcich 
a laminátových; obklady stien, stropov, priečok 
a budov s výnimkou kovových; stĺpikovité zábradlia; 
schodiská s výnimkou kovových; dvere s výnimkou 
kovových; brány s výnimkou kovových, najmä 
vchodové a garážové.
20 - Okná, okenice, interiérové dvere, balkónové 
dvere, balkóny; schodíky s výnimkou kovových; zimné 
záhrady, ploty, deliace steny, parapety; sektorový 
interiérový nábytok; obývacie nábytkové zostavy; 
detské izby; kancelársky nábytok; skrine, kartotékové 
a nábytkové skrinky, zásuvkové kontajnery; stoly, 
jedálenské stoly, barové pulty, kancelárske pracovné 
stoly; písacie, počítačové, konferenčné, televízne 
a HiFi stolíky; rokovacie stoly; stoličky a kreslá; 
sedacie súpravy; lavice; spálňové nábytkové zostavy, 
postele; váľandy; rozkladacie ležadlá; pohovky; 
matrace; periniaky; šatníky; vstavané skrine; bielizníky; 
nočné stolíky, toaletné stolíky, taburetky; kúpeľňové 
nábytkové zostavy pokiaľ nie sú zahrnuté v iných 
triedach; zrkadlá; striebrené sklo a sklené tabule 
pre zrkadlá; presklenia; skrinky s košmi na bielizeň; 
nábytkové police; regály; kuchynské linky; kuchynské 
potreby pokiaľ nie sú zahrnuté v iných triedach, 
zostavy vešiakové, nábytkové steny, vešiaky; skrinky 
na topánky; rámy so zrkadlovou výplňou; drevené 
a laminované podlahy; stolárske výrobky; výrobky 
z plastických hmôt pokiaľ nie sú zahrnuté v iných 
triedach.
35 - Sprostredkovanie obchodu so stavebným 
materiálom a nábytkom; maloobchodné služby 
v oblasti stavebníctva, nábytku, nábytkových dielov 
a interiérových prvkov, reklamná činnosť vrátane 
online; administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; analýzy nákladov; kancelárie zaoberajúce 
sa dovozom a vývozom; komerčné informačné 
kancelárie; maloobchodné služby s potravinami 
s výnimkou mlieka, mliečnych výrobkov a zákuskov; 
prezentácia výrobkov a zariadení v komunikačných 
médiách; marketingové štúdie; profesionálne 
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
obchodné informácie a rady spotrebiteľom; 
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav 
a veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); 
predvádzanie tovaru; sprostredkovanie obchodu 
s potravinami s výnimkou mlieka, mliečnych výrobkov 
a zákuskov; distribúcia vzoriek tovarov; zásobovacie 
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb).
37 - Poradenské služby pre stavebníctvo; stavebníctvo 
(stavebná činnosť); tesárske a stolárske práce; opravy 
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tesárskych a stolárskych prác; tesárske služby; montáž 
strechy.
40 - Stolárske a tesárske práce pre tretie osoby.

(540) LATTI
(550) slovná
(732) Kacz Ladislav, Lúčová 21, 945 01 Komárno, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

 

(111) 234216
(151) 13.2.2013
(156) 23.8.2022
(180) 23.8.2032
(210) 1298-2012
(220) 23.8.2012
(442) 5.11.2012
(450) 3.4.2013
(511) 4, 7, 35, 37, 39, 40, 41, 42 NCL (10)
(511) 4 - Mazacie, motorové a priemyselné oleje.

7 - Zariadenia na odstraňovanie odpadu.
35 - Reklama, reklamná činnosť, propagačná činnosť 
a inzertná činnosť včítane poskytovania uvedených 
služieb online (prostredníctvom počítačových a iných 
sietí); prezentácia služieb na internete zaradená do 
tejto triedy, informačný servis z oblasti obchodnej 
alebo podnikateľskej, prieskum trhu, podpora predaja 
pre tretie osoby, odborné obchodné poradenstvo, 
maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach 
4 a 7.
37 - Banské dobývanie, povrchové dobývanie, pranie, 
prenájom stavebných strojov a zariadení, stavebníctvo, 
stavebná činnosť, údržba bazénov.
39 - Preprava a skladovanie odpadu.
40 - Likvidácia, recyklácia a spracovanie odpadu, 
spaľovanie odpadu, informácie o spracovaní a úprave 
materiálov, triedenie odpadu a recyklovateľného 
materiálu.
41 - Školenie v oblasti reklamy, organizovanie 
kultúrnych a vzdelávacích výstav a podujatí, 
organizovanie seminárov.
42 - Výskum v oblasti životného prostredia, prieskumy 
(inžinierske práce), projektovanie stavieb, štúdie 
technických projektov, projektová činnosť, technický 
prieskum.

(540)
 

(550) obrazová
(591) tmavosivá, bledomodrá
(732) NATURAL RESOURCE INVESTMENTS INC., Trust 

Company Complex, Ajeltake Island, MH 969 60 Majuro, 
MH;

 

(111) 234297
(151) 12.3.2013
(156) 12.10.2022
(180) 12.10.2032

(210) 1521-2012
(220) 12.10.2012
(442) 3.12.2012
(450) 3.5.2013
(511) 41 NCL (10)
(511) 41 - Zábavné parky.
(540)
 

(550) obrazová
(591) svetlozelená, svetlomodrá, ružová
(732) FarmVille, s.r.o., Popradská 214, Hozelec, SK;

 

(111) 234301
(151) 12.3.2013
(156) 13.3.2022
(180) 13.3.2032
(210) 5181-2012
(220) 13.3.2012
(442) 3.12.2012
(450) 3.5.2013
(511) 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 NCL (10)
(511) 9 - Telefónne prístroje a príslušenstvá, telefónne 

automaty, telefónne ústredne, mobilné telefóny, 
všetky telekomunikačné prístroje a zariadenia 
zatriedené v triede 9, softvér, hardvér, najmä na 
počítače, monitory, klávesnice, terminály a všetky 
ďalšie jednotlivé časti, súčasti a náhradné dielce 
zatriedené v triede 9, všetky siete z oblasti 
výpočtovej techniky a ich jednotlivé časti i náhradné 
dielce zatriedené v triede 9, stroje na záznam, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, nosiče 
magnetických záznamov (nahrané i nenahrané), 
zvukov, disky, vybavenie na spracovanie informácií 
a pre počítače, prístroje a nástroje elektrické, optické, 
prístroje a nástroje na meranie, signalizovanie.
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, fotografie, 
učebné pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti 
nákupu a predaja telekomunikačnej a výpočtovej 
techniky; vydávanie reklamných alebo náborových 
textov; automatizované spracovanie dát; činnosť 
organizačných a ekonomických poradcov; činnosť 
účtovných poradcov; vedenie účtovníctva; reklamná 
a propagačná činnosť; prieskum trhu, obchodný 
a podnikateľský prieskum, prieskum verejnej mienky.
37 - Montážne služby a opravy telekomunikačných 
zariadení.
38 - Telekomunikačné služby v rozsahu zriaďovania 
a prevádzkovania celoštátnej verejnej bunkovej 
mobilnej siete v systéme GSM a poskytovanie 
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súvisiacich telekomunikačných služieb v rozsahu: 
odvrátenie hovoru, identifikácia volajúceho účastníka, 
obmedzenie identifikácie volajúceho účastníka, 
identifikácia prihláseného účastníka, obmedzenie 
identifikácie prihláseného účastníka, nepodmienečné 
presmerovanie hovoru, presmerovanie hovoru pri 
obsadenej linke, presmerovanie hovoru, ak účastník 
neodpovedá, presmerovanie hovoru, ak je účastník 
mimo dosahu, signalizácia prichádzajúceho hovoru, 
podržanie hovoru, konferenčný hovor, uzavretá 
skupina používateľov, informácia o poplatkoch - 
informačná, informácia o poplatkoch - účtujúca, 
medzipoužívateľská signalizácia, blokovanie všetkých 
odchádzajúcich hovorov, blokovanie odchádzajúcich 
medzinárodných hovorov, blokovanie odchádzajúcich 
medzinárodných hovorov okrem hovorov smerujúcich 
do domovskej krajiny, blokovanie všetkých 
prichádzajúcich hovorov, blokovanie prichádzajúcich 
hovorov v roamingu, explicitné uskutočnenie 
hovoru, presmerovanie a podržanie hovoru 
s notifikáciou, podpora vlastného číselného plánu 
na území SR; telekomunikačné služby v rozsahu 
zriaďovania a prevádzkovania verejných mobilných 
telekomunikačných sietí na pridelených frekvenciách; 
telekomunikačné služby v rozsahu poskytovania 
verejnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných 
verejných telekomunikačných sietí; poskytovanie 
verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných 
telekomunikačných sietí (poskytovanie a prenos 
dát); zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej 
telekomunikačnej siete na poskytovanie verejnej 
telekomunikačnej služby; poskytovanie verejných 
dátových služieb prostredníctvom siete internet 
(telekomunikačné služby); prenájom priemyselného 
tovaru v oblasti telekomunikačnej techniky.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť okrem 
reklamných materiálov, vzdelávanie, zabezpečovanie 
výcviku, kurzov a školení v oblasti telekomunikačnej 
a výpočtovej techniky.
42 - Poradenská služba v oblasti telekomunikácií 
a výpočtovej techniky, konzultačná činnosť v oblasti 
telekomunikačnej a výpočtovej techniky.

(540)
 

(550) obrazová
(591) oranžová
(732) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, 

SK;

 

(111) 234354
(151) 12.3.2013
(156) 31.8.2022
(180) 31.8.2032
(210) 1333-2012
(220) 31.8.2012

(442) 3.12.2012
(450) 3.5.2013
(511) 1, 3, 4, 7, 17, 37, 42 NCL (10)
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, 

fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, 
lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované 
plasty; pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; 
prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické 
látky na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá 
a spojivá pre priemysel.
3 - Bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky 
na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; 
voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické 
prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky 
na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; palivá 
vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel 
a svietiace materiály; sviečky a knôty na svietenie.
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory a hnacie 
stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; spojky 
a prevodovky okrem spojok a prevodoviek do 
pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem 
náradia na ručný pohon; liahne; predajné automaty.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky 
z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných 
triedach; plastové polotovary; tesniace, výplňové 
a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry a hadice.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi 
súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné 
analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj 
počítačového hardvéru a softvéru.

(540) FORTISCHEM a.s.
(550) slovná
(732) FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;

 

(111) 234376
(151) 12.3.2013
(156) 14.9.2022
(180) 14.9.2032
(210) 1417-2012
(220) 14.9.2012
(442) 3.12.2012
(450) 3.5.2013
(511) 7, 8, 11, 21 NCL (10)
(511) 7 - Vysávače; krájače na chlieb (stroje).

8 - Žehličky; kulmy (na kučeravenie vlasov); kulmy na 
vlasy.
11 - Bojlery, ohrievače vody; elektrické strojčeky 
na výrobu jogurtov; elektrické ventilátory (stolové); 
elektrické filtračné kávovary; elektrické fritézy; grily 
(prístroje na pečenie); hriankovače; chladiace prístroje 
a zariadenia; elektrické kanvice; elektrické filtračné 
alebo extrakčné kávovary; elektrické kávovary; 
klimatizačné prístroje; klimatizačné zariadenia; 
kuchynské odsávače; elektrické kuchynské potreby 
na pečenie a varenie; mikrovlnné rúry ohrievacie 
fľaše; elektrické ohrievacie podušky s výnimkou 
podušiek na lekárske účely; ohrievače; elektrické 
ohrievače na detské fľaše; ohrievače na nohy, 
elektrické aj neelektrické nánožníky; ochladzovacie 
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zariadenia a stroje; vyhrievané podušky elektrické 
s výnimkou podušiek na lekárske účely; prikrývky 
elektrické vyhrievacie nie na lekárske účely; prístroje 
na chladenie vzduchu; elektrické radiátory; radiátory 
(na kúrenie); stolné variče; sušiče na vlasy; sušičky ako 
prístroje; variče; ventilátory (klimatizácia).
21 - Elektrické zubné kefky; ručné mixéry, šejkre.

(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, biela
(732) BREL, spol. s r.o., Centrum 1746/265, 017 01 Považská 

Bystrica, SK;

 

(111) 234392
(151) 12.3.2013
(156) 28.9.2022
(180) 28.9.2032
(210) 1457-2012
(220) 28.9.2012
(442) 3.12.2012
(450) 3.5.2013
(511) 33 NCL (10)
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(540)
 

(550) obrazová
(732) Chateau GRAND BARI s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice, 

SK;

 

(111) 234393
(151) 12.3.2013
(156) 28.9.2022
(180) 28.9.2032
(210) 1458-2012
(220) 28.9.2012
(442) 3.12.2012
(450) 3.5.2013
(511) 33 NCL (10)
(511) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(540)
 

(550) obrazová
(732) Chateau GRAND BARI s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice, 

SK;

 

(111) 234394
(151) 12.3.2013
(156) 28.9.2022
(180) 28.9.2032
(210) 1459-2012
(220) 28.9.2012
(442) 3.12.2012
(450) 3.5.2013
(511) 43 NCL (10)
(511) 43 - Stravovacie služby; prechodné ubytovanie.
(540) ZLATÁ PUTŇA
(550) slovná
(732) Chateau GRAND BARI s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice, 

SK;

 

(111) 234453
(151) 13.3.2013
(156) 26.9.2022
(180) 26.9.2032
(210) 5653-2012
(220) 26.9.2012
(442) 3.12.2012
(450) 3.5.2013
(511) 9, 16, 35, 38, 39, 41 NCL (10)
(511) 9 - Nahrané nosiče dát, zvuku a obrazu, 

elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, 
správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; 
elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, 
knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická 
a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy 
novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, 
zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, 
pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné 
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materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, 
grafické zobrazenia, grafiky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; 
multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; prenájom reklamného času vo všetkých 
komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných 
plôch; reklama; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom; online reklama na počítačovej 
komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné 
a reklamné účely; príprava inzertných stĺpcov; 
sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri 
riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; 
vydávanie reklamných alebo náborových textov; 
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; 
uverejňovanie reklamných textov; konzultačná 
a poradenská činnosť v oblasti obchodu; 
spracovanie textov; prieskum trhu; reprografie 
dokumentov; kopírovanie alebo rozmnožovanie 
dokumentov; rozhlasová reklama; televízna reklama; 
zabezpečovanie novinového predplatného pre 
predplatiteľov; zasielanie reklamných materiálov 
zákazníkom; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; nábor zamestnancov, obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie;
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných 
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií 
vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených 
činnostiach.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou 
vydávanie reklamných a náborových textov; 
fotografovanie, fotografická reportáž; reportérske 
služby; organizovanie odborných akcií, školení, 
kurzov, prednášok, súťaží a spoločenských akcií; 
usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, 
vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, 
spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, 
správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych 
nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti 
zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných 
súťaží, záujmových klubov a spoločenských 
akcií; tvorba počítačovej grafiky; poskytovanie 
elektronických publikácií (online) bez možnosti 
kopírovania; organizovanie lotérií.

(540) POZNANIE
(550) slovná
(732) News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 

Bratislava, SK;

 

(111) 234456
(151) 13.3.2013
(156) 28.9.2022
(180) 28.9.2032
(210) 5658-2012
(220) 28.9.2012
(442) 3.12.2012
(450) 3.5.2013
(511) 36 NCL (10)

(511) 36 - Bankovníctvo vrátane elektronického 
bankovníctva, home banking, bankové služby 
vrátane služieb prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí a telekomunikačných sietí, 
vedenie účtov, klíring, finančné odhady a oceňovanie 
v oblasti bankovníctva, poskytovanie úverov, 
poskytovanie pôžičiek, investovanie do cenných 
papierov na vlastný účet, kapitálové investície, 
platobný styk a zúčtovanie, elektronický prevod 
kapitálu, platobné prevody vykonávané elektronicky, 
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. 
platobných kariet, cestovných šekov, overovanie 
šekov, poskytovanie záruk, garancie, kaucie, 
ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie inkasa, 
uloženie a správa cenných papierov alebo iných 
hodnôt, poskytovanie bankových informácií, finančné 
analýzy a informácie, prenájom bezpečnostných 
schránok, prijímanie vkladov, finančný prenájom 
(finančný lízing), účasť na vydávaní cenných 
papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 
finančné poradenstvo, výkon funkcie depozitára, 
zmenárenská činnosť, obchodovanie na vlastný 
účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, 
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií 
(options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, 
s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými 
a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami 
bankoviek a so súbormi obehových mincí, vykonávanie 
hypotekárnych obchodov, obhospodarovanie cenných 
papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva 
(portfólio manažment), sprostredkovateľská činnosť 
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca 
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Smart platba
(550) slovná
(732) Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

Bratislava, SK;
(740) JUDr. Miroslav Budaj, Bratislava, SK;

 

(111) 234457
(151) 13.3.2013
(156) 28.9.2022
(180) 28.9.2032
(210) 5659-2012
(220) 28.9.2012
(442) 3.12.2012
(450) 3.5.2013
(511) 36 NCL (10)
(511) 36 - Bankovníctvo vrátane elektronického 

bankovníctva, home banking, bankové služby 
vrátane služieb prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí a telekomunikačných sietí, 
vedenie účtov, klíring, finančné odhady a oceňovanie 
v oblasti bankovníctva, poskytovanie úverov, 
poskytovanie pôžičiek, investovanie do cenných 
papierov na vlastný účet, kapitálové investície, 
platobný styk a zúčtovanie, elektronický prevod 
kapitálu, platobné prevody vykonávané elektronicky, 
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. 
platobných kariet, cestovných šekov, overovanie 
šekov, poskytovanie záruk, garancie, kaucie, 
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ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie inkasa, 
uloženie a správa cenných papierov alebo iných 
hodnôt, poskytovanie bankových informácií, finančné 
analýzy a informácie, prenájom bezpečnostných 
schránok, prijímanie vkladov, finančný prenájom 
(finančný lízing), účasť na vydávaní cenných 
papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 
finančné poradenstvo, výkon funkcie depozitára, 
zmenárenská činnosť, obchodovanie na vlastný 
účet alebo účet klienta s devízovými hodnotami, 
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií 
(options) vrátane kurzových a úrokových obchodov, 
s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými 
a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami 
bankoviek a so súbormi obehových mincí, vykonávanie 
hypotekárnych obchodov, obhospodarovanie cenných 
papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva 
(portfólio manažment), sprostredkovateľská činnosť 
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca 
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB PaySmart
(550) slovná
(732) Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

Bratislava, SK;
(740) JUDr. Miroslav Budaj, Bratislava, SK;

 

(111) 234491
(151) 9.4.2013
(156) 13.8.2022
(180) 13.8.2032
(210) 1251-2012
(220) 13.8.2012
(442) 2.1.2013
(450) 3.6.2013
(511) 35, 41, 43 NCL (10)
(511) 35 - Reklamné služby; obchodný manažment; 

obchodná správa; obchodná administratíva.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov 
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Reštauračné služby (strava); prenájom 
prechodného ubytovania; rezervovanie prechodného 
ubytovania.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, červená
(732) KIMEX Group s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice, SK;

 

(111) 234502
(151) 9.4.2013
(156) 17.9.2022
(180) 17.9.2032

(210) 1424-2012
(220) 17.9.2012
(442) 2.1.2013
(450) 3.6.2013
(511) 35, 36, 43 NCL (10)
(511) 35 - Administratívna správa hotelov; administratívne 

spracovanie obchodných objednávok; spravovanie 
hotelov; marketingové štúdie; pomoc pri riadení 
obchodných a priemyselných podnikov; obchodné 
odhady; organizovanie výstav na obchodné a reklamné 
účely.
36 - Finančné analýzy; prenájom bytov; 
prenájom kancelárskych priestorov; spravovanie 
financií; finančné poradenstvo; klíring (bezhotovostné 
zúčtovanie vzájomných pohľadávok); oceňovanie 
nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa 
nehnuteľností.
43 - Bary a barové služby; bufety; domovy 
dôchodcov; hoteliérske služby; jedálne a závodné 
jedálne; kaviarne; penzióny; poskytovanie hotelového 
ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; 
rezervácia prechodného ubytovania.

(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, sivá, biela
(732) J & T REAL ESTATE, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 

Bratislava, SK;

 

(111) 234527
(151) 9.4.2013
(156) 14.3.2022
(180) 14.3.2032
(210) 5188-2012
(220) 14.3.2012
(442) 2.1.2013
(450) 3.6.2013
(511) 1, 2, 19, 20, 27, 35, 37 NCL (10)
(511) 1 - Lepidlá na priemyselné účely.

2 - Laky; farby.
19 - Obklady stien a priečok s výnimkou kovových; 
podlahy s výnimkou kovových; stropy s výnimkou 
kovových; podhľady s výnimkou kovových; parkety; 
parketové dlážky; okná s výnimkou kovových; okenné 
rámy s výnimkou kovových; okenice s výnimkou 
kovových; dvere s výnimkou kovových; zárubne 
s výnimkou kovových; schody s výnimkou kovových; 
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nekovové lišty; pracovné dosky patriace do triedy 19; 
parapetné dosky; interiérové prvky z dreva nezahrnuté 
v iných triedach.
20 - Nekovový spojovací materiál; nekovové 
upevňovacie prvky na lišty.
27 - Linoleá a iné podlahové krytiny.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
s tovarmi; poradenstvo a konzultácie v oblasti predaja 
parkiet, podláh, obkladov, dverí, okien, interiérových 
prvkov; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť 
s tovarmi uvedenými v triedach 1, 2, 19, 20, 27.
37 - Montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy 
podláh a parkiet, požičiavanie náradia, poradenstvo 
a konzultácie v oblasti montáží parkiet, podláh, 
obkladov, dverí, okien, interiérových prvkov.

(540) Parketovo
(550) slovná
(732) PARKETT MANN, s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava, 

SK;
(740) Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária, 

Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 234530
(151) 9.4.2013
(156) 18.5.2022
(180) 18.5.2032
(210) 5328-2012
(220) 18.5.2012
(442) 2.1.2013
(450) 3.6.2013
(511) 31 NCL (10)
(511) 31 - Poľnohospodárske semená.
(540) YIELDGARD
(550) slovná
(732) Monsanto Technology LLC, 800 North Lindbergh Blvd., 

St. Louis, MO 63167, US;
(740) Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Bratislava-

Petržalka, SK;

 

(111) 234612
(151) 9.4.2013
(156) 14.3.2022
(180) 14.3.2032
(210) 5186-2012
(220) 14.3.2012
(442) 2.1.2013
(450) 3.6.2013
(511) 1, 2, 19, 20, 27, 35, 37 NCL (10)
(511) 1 - Lepidlá na priemyselné účely.

2 - Laky; farby.
19 - Obklady stien a priečok s výnimkou kovových; 
podlahy s výnimkou kovových; stropy s výnimkou 
kovových; podhľady s výnimkou kovových; parkety; 
parketové dlážky; okná s výnimkou kovových; okenné 
rámy s výnimkou kovových; okenice s výnimkou 
kovových; dvere s výnimkou kovových; zárubne 
s výnimkou kovových; schody s výnimkou kovových; 
nekovové lišty; pracovné dosky patriace do triedy 19; 
parapetné dosky; interiérové prvky z dreva nezahrnuté 
v iných triedach.

20 - Nekovový spojovací materiál; nekovové 
upevňovacie prvky pre lišty.
27 - Linoleá a iné podlahové krytiny.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
s tovarmi; poradenstvo a konzultácie v oblasti predaja 
parkiet, podláh, obkladov, dverí, okien, interiérových 
prvkov; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť 
s tovarmi uvedenými v triedach 1, 2, 19, 20, 27.
37 - Montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy 
podláh a parkiet, požičiavanie náradia, poradenstvo 
a konzultácie v oblasti montáží parkiet, podláh, 
obkladov, dverí, okien, interiérových prvkov.

(540)
 

(550) obrazová
(591) modrá, žltá
(732) PARKETT MANN, s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava, 

SK;
(740) Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária, 

Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 234613
(151) 9.4.2013
(156) 14.3.2022
(180) 14.3.2032
(210) 5187-2012
(220) 14.3.2012
(442) 2.1.2013
(450) 3.6.2013
(511) 1, 2, 19, 20, 27, 35, 37 NCL (10)
(511) 1 - Lepidlá na priemyselné účely.

2 - Laky; farby.
19 - Obklady stien a priečok s výnimkou kovových; 
podlahy s výnimkou kovových; stropy s výnimkou 
kovových; podhľady s výnimkou kovových; parkety; 
parketové dlážky; okná s výnimkou kovových; okenné 
rámy s výnimkou kovových; okenice s výnimkou 
kovových; dvere s výnimkou kovových; zárubne 
s výnimkou kovových; schody s výnimkou kovových; 
nekovové lišty; pracovné dosky patriace do triedy 19; 
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parapetné dosky; interiérové prvky z dreva nezahrnuté 
v iných triedach.
20 - Nekovový spojovací materiál; nekovové 
upevňovacie prvky pre lišty.
27 - Linoleá a iné podlahové krytiny.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
s tovarmi; poradenstvo a konzultácie v oblasti predaja 
parkiet, podláh, obkladov, dverí, okien, interiérových 
prvkov; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť 
s tovarmi uvedenými v triedach 1, 2, 19, 20, 27.
37 - Montáž, kladenie, servis, sanácie a opravy 
podláh a parkiet, požičiavanie náradia, poradenstvo 
a konzultácie v oblasti montáží parkiet, podláh, 
obkladov, dverí, okien, interiérových prvkov.

(540) Parkett mann
(550) slovná
(732) PARKETT MANN, s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava, 

SK;
(740) Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária, 

Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 234867
(151) 12.6.2013
(156) 27.6.2022
(180) 27.6.2032
(210) 1053-2012
(220) 27.6.2012
(442) 1.3.2013
(450) 2.8.2013
(511) 6, 18, 20, 22, 25 NCL (10)
(511) 6 - Kovové horolezecké vybavenie, mačky, karabíny, 

postroje, háky, laná.
18 - Koža a imitácie kože a výrobky z týchto materiálov, 
ktoré nie sú zahrnuté do iných tried; batohy; tašky; 
turistické tašky; kufre a cestovné tašky; cyklistické 
tašky; lodné tašky; brašny; kabelky; diplomatky; 
peňaženky; cestovné súpravy; kufre; dáždniky; 
slnečníky; vychádzkové palice; biče a sedlárske 
výrobky.
20 - Nábytok vrátane kovového nábytku; kempingový 
nábytok; postele; stoly; pohovky; stoličky; matrace; 
spacie vaky; nekovové koše; vankúše; obaly na odevy; 
tovary (nezahrnuté v iných triedach) z dreva, korku, 
tŕstia, vŕbového prútia, z rohu, kosti, slonoviny, 
veľrybích kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete; náhrady 
všetkých týchto materiálov alebo z plastických hmôt; 
cestovné obaly na odevy.
22 - Stany; laná; šnúry; siete; hojdacie siete; plachty; 
markízy; impregnované textilné materiály; vláknité 
textilné materiály ako suroviny; materiál na vypchávky 
a čalúnenie (s výnimkou kaučuku alebo plastických 
hmôt); plachty; kryty na plachty; vrecia a tašky 
nezahrnuté v iných triedach.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy.

(540)
 

(550) obrazová
(732) MARBA-SPORT MOCARSKI MARCIN, Miszewko 18A, 

80-209 Chwaszczyno, PL;

 

(111) 234888
(151) 12.6.2013
(156) 4.10.2022
(180) 4.10.2032
(210) 1483-2012
(220) 4.10.2012
(442) 1.3.2013
(450) 2.8.2013
(511) 5, 35 NCL (10)
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, humánne a veterinárne 

a ich substancie, farmaceutické drogy, liečivá, liečebné 
výrobky na účely liečenia a zdravotníckej starostlivosti 
patriace do triedy 5, chemické výrobky pre 
lekárstvo, hygienu a farmáciu, fungicídne, insekticídne 
a dezinfekčné prípravky, baktericídne prípravky určené 
na vnútorné použitie ako lieky patriace do triedy 5, 
prípravky posilňujúce a dietetické, výživové doplnky na 
lekárske účely.
35 - Reklamná činnosť, marketing, manažérska činnosť, 
poradenstvo v obchodnej činnosti a sprostredkovanie 
obchodu s tovarmi.

(540) VAPRESS
(550) slovná
(732) MEDOCHEMIE LTD., Constantinoupoleos Str. 1-10, 

P.O.Box 51409, CY-3505 Limassol, CY;
(740) Mgr. Janka Šeböková, Bratislava, SK;

 

(111) 235042
(151) 13.6.2013
(156) 17.2.2022
(180) 17.2.2032
(210) 5103-2012
(220) 17.2.2012
(442) 3.5.2012
(450) 2.8.2013
(511) 9, 12, 35, 36, 39, 42 NCL (10)
(511) 9 - Monitorovacie počítačové programy, nabíjačky 

akumulátorov, počítačový softvér, zariadenia na 
spracovanie údajov.
12 - Autá; automobily; autobusy; autokary; 
automobilové obývacie prívesy; bicykle; chladiarenské 
vozidlá; diaľkovo ovládané vozidlá (iné než hračky); 
dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, 
vo vzduchu a po koľajniciach; elektromobily; 
hnacie motory do pozemných vozidiel; kamióny, 
nákladné vozidlá; kolobežky; mikrolitrážne automobily 
(kabínové skútre); mopedy; motocykle; motory do 
pozemných vozidiel; motory motocyklov; elektrické 
motory do pozemných vozidiel; nákladné autá; 
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nákladné dodávkové vozidlo; trojkolky; dodávkové 
trojkolky; vozidlá na diaľkové ovládanie (iné než 
hračky).
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi 
uvedenými v triede 12; administratívne spracovanie 
obchodných objednávok; analýzy nákladov; fakturácia; 
hospodárske, ekonomické predpovede; vyhľadávanie 
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); 
obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodná 
správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; 
marketingové štúdie; pomoc pri riadení obchodnej 
činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc 
pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; 
profesionálne obchodné alebo podnikateľské 
poradenstvo; obchodné informácie a rady 
spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; obchodný manažment 
a obchodná správa; obchodná administratíva; 
podnikové poradenstvo; zbieranie a zoraďovanie 
údajov do počítačových databáz; poradenstvo 
pri vedení podnikov; služby porovnávania cien; 
posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; 
poradenské služby v oblasti obchodného alebo 
podnikateľského riadenia; sekretárske služby; služby 
outsourcingu; sprostredkovateľne práce; účtovníctvo; 
reklamné služby; obchodné sprostredkovanie služieb 
uvedených v triedach 35, 36, 39 a 42.
36 - Faktoring; spravovanie financií; finančné 
informácie; finančné odhady a oceňovanie 
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); 
finančné poradenstvo; finančné služby; 
finančné sponzorstvo; finančný lízing; kapitálové 
investície; oceňovanie a odhady nehnuteľností; 
prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; 
sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami.
39 - Automobilová preprava; doručovanie 
tovaru; distribúcia energie; prenájom dopravných 
prostriedkov; prenájom miesta na parkovanie; 
prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom vozidiel; 
skladovanie; služby v doprave a preprave; 
sprostredkovanie prepravy.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum 
v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné analýzy 
a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového 
hardvéru a softvéru; návrh počítačových systémov; 
poradenstvo v oblasti úspory energie; prenájom 
počítačového softvéru; prieskumy (inžinierske práce); 
projektovanie stavieb; štúdie technických projektov; 
technická kontrola automobilov; výskum a vývoj 
nových výrobkov (pre zákazníkov); strojársky výskum.

(540)
 

(550) obrazová
(591) zelená, čierna
(732) GreenWay Infrastructure s.r.o., Šustekova 49, 

Bratislava-Petržalka, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

 

(111) 235243
(151) 25.7.2013
(156) 22.9.2021
(180) 22.9.2031
(210) 1581-2011
(220) 22.9.2011
(442) 4.1.2012
(450) 3.9.2013
(511) 16, 32, 33, 35 NCL (9)
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; 

brožované knihy, brožúry, brožúrky; bublinové obaly 
z plastických materiálov (na balenie); časopisy; etikety 
s výnimkou textilných; fotografie; grafické zobrazenie; 
grafiky; kalendáre všetkých druhov; kartón, lepenka; 
kávové filtre, papierové; knihy; lepenkové alebo 
papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly 
na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); 
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie 
v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický 
tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický 
tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; 
predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera 
alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu 
alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné 
materiály; umelohmotné fólie na balenie; vrecia 
z papiera alebo plastických materiálov; vrecká 
z papiera alebo plastických materiálov.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky 
z ovocia; nealkoholické aperitívy; príchute na výrobu 
nealkonápojov; sirupy na výrobu nápojov; stolové 
vody; vody ako nápoje; ovocné a zeleninové 
šťavy a džúsy; nealkoholické nápoje na báze čaju; 
nealkoholické extrakty z čaju a bylín; pivo; prášky na 
prípravu šumivých nápojov.
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33 - Alkoholické nápoje okrem piva; víno; brandy; 
koktaily alkoholické; destilované nápoje; alkoholické 
extrakty; likéry a pálenky; liehoviny; alkoholické 
extrakty z čaju a bylín.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, 
alkoholických a nealkoholických nápojov, domácich 
potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru; poradenské 
služby v podnikovom manažmente pri predaji 
tovarov a služieb; poradenstvo a manažment 
pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; 
obchodný manažment; sprostredkovanie nákupu 
a predaja tovarov; reklama; organizovanie výstav na 
reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných 
oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov 
zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných 
materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných 
materiálov; uverejňovanie reklamných textov; 
vydávanie reklamných alebo náborových textov; 
televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie 
reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom 
reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; 
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie 
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru 
prostredníctvom katalógu; marketing; pomoc pri 
podnikaní; podnikateľské informácie; reklamná 
a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej 
alebo informačnej siete; poskytovanie informácií 
a iných informačných produktov reklamného 
charakteru; prenájom reklamných, informačných 
a komunikačných miest; služby riadenia ľudských 
zdrojov; zásielkové reklamné služby; obchodné 
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35.

(540) TATRA DRINK
(550) slovná
(732) KARLOFF, s.r.o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, SK;

 

(111) 235247
(151) 2.8.2013
(156) 22.2.2022
(180) 22.2.2032
(210) 288-2012
(220) 22.2.2012
(442) 3.5.2012
(450) 3.9.2013
(511) 29, 35, 40 NCL (10)
(511) 29 - Mäso a mäsové výrobky.

35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s uvedenými tovarmi; podpora predaja pre tretie 
osoby s uvedenými tovarmi sprostredkovanie nákupu 
a predaja uvedených tovarov.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie, 
spracovanie a konzervovanie mäsa; údenie potravín.

(540) VOLOVEC
(550) slovná

(732) MOF HOLDING, a. s., Chemlonská 1, 066 01 Humenné 
1, SK;

(740) Ing. Ivan Regina - PATEZNA, Košice-Západ, SK;

 

(111) 235275
(151) 13.8.2013
(156) 11.10.2022
(180) 11.10.2032
(210) 5692-2012
(220) 11.10.2012
(442) 3.5.2013
(450) 2.10.2013
(511) 6, 7, 35, 40, 41, 42 NCL (10)
(511) 6 - Kovové šablóny na sieťotlač; hliníkové rámy na 

šablóny na sieťotlač.
7 - Polygrafické stroje a zariadenia na polygrafiu.
35 - Grafická úprava tlačovín na reklamné účely.
40 - Rezanie reklamných tlačovín na veľkoformátových 
tlačiarenských zariadeniach; príprava predlôh 
na sieťotlač; brúsenie, čistenie, napínanie 
a osvit sieťotlačových šablón; miešanie farieb, 
miešanie farebných odtieňov; prispôsobovanie 
šablón na sieťotlač podľa požiadaviek zákazníkov; 
prispôsobovanie hliníkových rámov na šablóny na 
sieťotlač podľa požiadaviek zákazníkov; poradenstvo 
v oblasti polygrafie.
41 - Organizovanie kurzov, seminárov a školení; 
požičiavanie športových potrieb (s výnimkou 
dopravných prostriedkov).
42 - Spektometria farieb; testovanie farieb; 
technologický výskum v oblasti farieb; grafické 
dizajnérstvo; poradenstvo v uvedených oblastiach.

(540)
 

(550) obrazová
(591) biela, čierna, červená
(732) CENTRUM SERVIS s.r.o., Zigmundíkova 674/32, 

Pezinok, SK;
(740) FAJNOR IP s. r. o., Bratislava-Petržalka, SK;

 

(111) 235358
(151) 14.8.2013
(156) 2.7.2022
(180) 2.7.2032
(210) 1075-2012
(220) 2.7.2012
(442) 3.5.2013
(450) 2.10.2013
(511) 36, 41, 43, 44, 45 NCL (10)
(511) 36 - Realitné služby; prenájom nehnuteľností; 

prenájom obchodných priestorov, bytov a nebytových 
priestorov, kancelárskych priestorov a obchodných 
prevádzok; sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu 
nehnuteľností; správa nehnuteľností; správa 



281 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

majetku; správcovstvo; finančné informácie, finančné 
odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, 
nehnuteľnosti), finančné poradenstvo, finančné 
riadenie, finančné záruky; prenájom izieb, kancelárií 
a nebytových priestorov; konzultačné služby v oblasti 
prenájmu, správy, sprostredkovania nehnuteľností 
a v oblasti poisťovníctva; finančné konzultačné 
služby; vedenie nájomných domov; inkasovanie 
nájomného; oceňovanie a odhady nehnuteľnosti; 
nadačná činnosť (organizovanie finančných zbierok), 
organizovanie dobročinných zbierok, organizovanie 
zbierok; sprostredkovanie uvedených služieb; 
poradenstvo a pomoc pri uvedených službách.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov, 
školení, zábava, športová a kultúrna činnosť; detské 
škôlky; jazykové škôlky; výučba cudzích jazykov; 
informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické 
informácie a poradenstvo; písanie textov (okrem 
reklamných); poskytovanie elektronických publikácií 
online (bez možnosti kopírovania); vydávanie 
kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných 
alebo náborových; vydávanie kníh a časopisov 
v elektronickej forme; školiaca a vzdelávacia 
činnosť, lektorská činnosť, výučba, organizácia 
a vedenie dielní na výučbu, výchovno-zábavné 
klubové služby, výchovná a vzdelávacia činnosť 
týkajúca sa duševného a telesného rozvoja 
osobnosti, vydavateľská a nakladateľská činnosť 
s výnimkou vydávania reklamných a náborových 
textov, prevádzkovanie vzdelávacích zariadení (školy, 
škôlky), poskytovanie vzdelávania prostredníctvom 
internetu; prenájom vzdelávacích a kultúrnych 
zariadení, organizovanie prednášok a školení, 
usporadúvanie vzdelávacích a kultúrnych seminárov, 
služby na oddych a rekreáciu, obveselenie, metodické 
vedenie v detských a materských centrách v oblasti 
výchovy a vzdelávania, výchovná a vzdelávacia 
starostlivosť o deti, knižnice, požičiavanie a prenájom 
kníh, filmov, hudby a vzdelávacích pomôcok, 
organizovanie a zabezpečovanie exkurzií, výstav (na 
nekomerčné účely); publikovanie materiálov (na 
nekomerčné účely), lektorská činnosť, výučba so 
zameraním na jazyky, organizovanie školení rôzneho 
charakteru, jazykové kurzy; vydávanie periodických 
a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných 
alebo náborových, poskytovanie elektronických 
publikácií online, vydávanie online kníh a časopisov 
v elektronickej forme, služby zamerané na 
rodinu, a to vzdelávanie, realizácia tvorivo-
vzdelávacích programov; organizovanie podujatí 
(záujmové kluby, tvorivé dielne, prednášky, 
besedy, besedy s umelcami, športovcami, lekármi, 
pedagógmi a pod.); výchovno-zábavné klubové 
služby; služby v táboroch pre rodiny s deťmi so 
vzdelávacím, zábavným a športovým programom; 
rozvíjanie duchovných a kultúrnych hodnôt 
prostredníctvom organizovania kultúrnych podujatí, 
koncertov, divadelných predstavení; organizovanie 
spoločenských podujatí a víkendových rodinných 
stretnutí; organizovanie vzdelávania zameraného na 
podporu zdravia formou prednášok s lekármi, 

sociológmi, právnikmi, formou kurzov prvej pomoci, 
formou poradne dojčenia, formou podporných 
skupín pre dojčenie, podporných skupín pre 
rodičov hendikepovaných detí, formou neformálnej 
prevencie; požičiavanie kníh, časopisov a iných 
periodík so zameraním na výchovu detí, zdravie, 
psychológiu, sociálne a právne otázky; organizovanie 
športových aktivít zameraných na cvičenie rodičov 
s deťmi; výroba publicistických, spravodajských, 
zábavných a vzdelávacích programov; televízna 
zábava; organizovanie zábavných, kultúrnych, 
spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí 
a súťaží; organizovanie športových alebo zábavných 
súťaží; organizovanie plesov a karnevalov; 
divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo 
iných predstavení; výroba a prenájom audio- 
a videonahrávok; filmová a televízna produkcia 
s výnimkou reklamnej; požičiavanie filmov; výroba 
videozáznamov, prenájom videozáznamov, výchovno-
zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie 
seminárov, kongresov, školení, konferencií, informácie 
o výchove, vzdelávaní, informácie o možnostiach 
rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy; 
služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované 
v prázdninových táboroch, organizovanie lotérií, 
organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; 
plánovanie a organizovanie večierkov, reportérske 
služby, fotografovanie; fotografická reportáž; 
poskytovanie elektronických publikácií online (bez 
možnosti kopírovania), vydavateľská a nakladateľská 
činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov 
a textov, elektronická edičná činnosť (DTP služby); 
poradenské a informačné služby v oblasti uvedených 
služieb; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 
poskytovaných aj prostredníctvom internetu; detské 
škôlky.
43 - Prechodné ubytovanie; ubytovacie služby 
prázdninových táborov; detské jasle; hotelierske 
služby; penzióny; poskytovanie hotelového 
ubytovania; prenájom prednáškových sál; prenájom 
stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; 
prenájom prechodného ubytovania; turistické 
ubytovne; reštauračné služby a stravovacie služby; 
príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; 
ubytovacie a stravovacie služby v táboroch pre rodiny 
s deťmi.
44 - Súkromné sanatória alebo kliniky; 
farmaceutické poradenstvo, fyzioterapia, lekárske 
služby, masáže, služby nemocnice, ošetrovateľské 
služby, psychologické služby, zdravotné strediská, 
zdravotnícka starostlivosť.
45 - Právne služby poskytované jednotlivcom, 
združeniam, organizáciám a podnikom; osobné 
a sociálne služby poskytované tretími osobami 
na uspokojovanie potrieb jednotlivcov; služby 
materských centier, služby zamerané na rodinu, a to 
poskytovanie sociálnej pomoci; sociálne poradenstvo 
prostredníctvom externej spolupráce so sociálnym 
pracovníkom; poskytovanie výpomoci v domácnosti 
a krátkodobé opatrovateľstvo detí; charitatívne služby 
a služby sociálnej starostlivosti na podporu osôb 
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v núdzi, ako je poskytovanie oblečenia a alebo inej 
materiálne pomoci; opatrovateľské služby.

(540) MAMA A JA
(550) slovná
(732) ORBIS IN, s.r.o., Ondavská 4, 821 08 Bratislava, SK;
(740) AK BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., 

Bratislava, SK;

 

(111) 235469
(151) 10.9.2013
(156) 1.3.2022
(180) 1.3.2032
(210) 5137-2012
(220) 1.3.2012
(442) 3.6.2013
(450) 4.11.2013
(511) 29, 30, 31 NCL (10)
(511) 29 - Zelenina a zemiaky (konzervované, sušené 

alebo varené), ovocie (konzervované, sušené alebo 
varené), hríby (konzervované, sušené alebo varené), 
mäso, hydina, zverina, ryby a morské živočíchy 
(nie živé), všetky tieto produkty tiež vo forme 
výťažkov (s výnimkou nealkoholických výťažkov 
z ovocia), ďalej vo forme zaváranín, hotových jedál, 
a to mrazených alebo dehydrovaných, polievky zo 
zeleniny a zemiakov (konzervovanej/konzervovaných, 
sušenej/sušených alebo varenej/varených), z ovocia 
(konzervovaného, sušeného alebo vareného), z hríbov 
(konzervovaných, sušených alebo varených), z mäsa, 
z hydiny, zo zveriny, z rýb a z morských živočíchov, 
rôsoly zo zeleniny a zemiakov, z ovocia, z hríbov, 
z mäsa, z hydiny, zo zveriny, z rýb a z morských 
živočíchov; džemy; vajcia; mlieko, smotana, maslo, 
syr a iné výrobky pripravené na báze mlieka; 
sójové mlieko ako náhradka mlieka; mliečne nápoje 
(s vysokým obsahom mlieka); dezerty vyrobené 
z mlieka a smotany; jogurty; konzervované sójové bôby 
ako potrava, jedlé oleje a tuky; tukové nátierky na 
chlieb; klobásy; údeniny; orieškové maslo; polievky; 
polievkové koncentráty, mäsové vývary, bujónové 
kocky, bujóny, vývary.
30 - Káva, kávové výťažky, výrobky a nápoje pripravené 
na báze kávy; ľadová káva; kávové náhradky, výťažky 
z kávových náhradiek, výrobky a nápoje pripravené na 
báze kávových náhradiek; cigória; čaj, čajové výťažky, 
výrobky a nápoje pripravené na báze čaju; ľadový čaj; 
prípravky zo sladu určeného na ľudskú spotrebu; kakao 
a výrobky (okrem kakaového masla) a nápoje na báze 
kakaa; čokoláda, čokoládové výrobky, výrobky a nápoje 
pripravené na báze čokolády; cukrovinky, sladkosti, 
cukríky; cukor; žuvačky; prírodné sladidlá; pekárenské 
výrobky, chlieb, kvasnice, cestoviny; biskvity, koláče, 
sušienky, vafle, karamelky, pudingy, zmrzliny, vodové 
zmrzliny, šerbety ako zmrzlinové nápoje, mrazené 
cukrovinky, mrazené koláče, jemné zmrzliny, mrazené 
dezerty ako cukrovinky, mrazené jogurty; spojovacie 
prísady na výrobu zmrzlín, a/alebo vodových zmrzlín, 
a/alebo šerbetov, a/alebo mrazených cukroviniek, a/
alebo mrazených koláčov, a/alebo jemných zmrzlín, 
a/alebo mrazených dezertov, a/alebo mrazených 
jogurtov; med a náhradky medu; cereálie, müsli, 

kukuričné lupienky, cereálne tyčinky, hotové jedlá 
z cereálií; cereálne výrobky; ryža; cestoviny; rezance; 
potraviny vyrobené na základe ryže, múky alebo 
cereálií, tiež vo forme hotových jedál; pizza; sendviče; 
zmesi cestovín a cesta pripraveného na pečenie 
v rúre; omáčky ako chuťové prísady; sójová omáčka; 
sójová múka; anglický krém; kečup; aromatické alebo 
korenisté výrobky na jedlo, korenie, šalátové zálievky, 
majonézy, horčica; ocot.
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky 
vrátane nespracovaného dreva nezahrnuté v iných 
triedach, semená, čerstvé ovocie a zelenina; sadenice, 
živé rastliny a prírodné kvetiny; krmivá pre zvieratá; 
slad.

(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, biela
(732) EQUUS a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava, SK;
(740) Ing. Viera Mešková - Patentová a známková kancelária, 

Bratislava-Staré Mesto, SK;

 

(111) 235472
(151) 10.9.2013
(156) 21.5.2022
(180) 21.5.2032
(210) 5331-2012
(220) 21.5.2012
(442) 3.6.2013
(450) 4.11.2013
(511) 1, 16, 35, 40 NCL (10)
(511) 1 - Lepidlá a tmely na priemyselné účely, na kožu, obuv, 

plagáty a tapety.
16 - Lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť, 
lepty (grafické diela), adhézne lepidlá v podobe 
terčíkov alebo pásov na separačnom papieri na 
kancelárske účely a pre domácnosť, papierenský tovar, 
kancelárske a písacie potreby patriace do tejto triedy 
a iné papierenské a polygrafické výrobky, výrobky 
z papiera, tlačiarenské výrobky, učebné a vyučovacie 
pomôcky v papierovej podobe, tlačené periodické 
a neperiodické publikácie, prospekty, plagáty, letáky, 
vývesky, knihy, brožúry, odborné príručky, výrobky na 
báze papiera a plastov patriace do triedy 16 používané 
ako reklamné, propagačné a informačné materiály.
35 - Reklamná, inzertná, propagačná a marketingová 
činnosť, vyhľadávanie, spracovanie a distribúcia 
obchodných a komerčných informácií, najmä 
v elektronickej podobe a prostredníctvom internetu, 
obchodné poradenské a konzultačné služby, vzťahy 
s verejnosťou (public relations), usporadúvané 
komerčných a reklamných výstav, sprostredkovateľská 
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činnosť v oblasti obchodných informácií, reklamy 
a marketingu, predvádzanie tovaru, rozširovanie 
reklamných a inzertných materiálov, on-line obchodné 
služby s tovarmi uvedenými v triede 1 a 16, on-line 
inzercia, správa obchodných záujmov tretích osôb, 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti komerčných 
obchodných služieb prostredníctvom internetu.
40 - Služby v oblasti lepenia a zlepovania materiálov 
v rámci tejto triedy, najmä s využitím špičkových 
lepiacich produktov, ako sú zložkové lepidlá a tmely, 
lepiace pásky, lepiace konvertované výrobky, lepiace 
terčíky či lepiace pásy na pruhu separačného materiálu 
a pod.

(540) LEPÍKY
(550) slovná
(732) Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 190 11 Praha 

9 - Běchovice, CZ;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 235697
(151) 10.10.2013
(156) 3.5.2022
(180) 3.5.2032
(210) 5299-2012
(220) 3.5.2012
(442) 2.7.2013
(450) 2.12.2013
(511) 9, 16, 35, 38, 41 NCL (10)
(511) 9 - Diapozitívy; kompaktné disky; magnetické disky; 

optické disky; optické kompaktné disky; elektronické 
publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); 
gramofónové platne; magnetické nosiče údajov; 
optické nosiče údajov; pásky na zvukové nahrávanie; 
počítačový softvér; programy na počítačové hry; 
počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej 
siete); pružné disky; videokazety; videopásky; disky 
zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; 
pásky so zvukovými nahrávkami.
16 - Albumy; blahoprajné pohľadnice; časopisy 
(periodiká); fotografie (tlačoviny); grafiky; kalendáre; 
katalógy; knihy; komiksy; noviny; obežníky; periodiká; 
plagáty; tlačené publikácie; ročenky; tlačoviny.
35 - Reklamné agentúry; grafická úprava 
tlačovín na reklamné účely; prezentácia výrobkov 
v komunikačných médiách pre maloobchod; 
komerčné informačné kancelárie; podpora predaja 
(pre tretie osoby); prenájom reklamného času 
vo všetkých komunikačných médiách; prenájom 
reklamných materiálov; reklama; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; 
zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných 
textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných 
alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; 
televízna reklama; predplatné telekomunikačných 
služieb; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.

38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; 
prenos signálu prostredníctvom satelitu; spravodajské 
agentúry; vysielanie káblovej televízie; tlačové 
kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom 
(DTP služby); fotografická reportáž; organizovanie 
vedomostných alebo zábavných súťaží; výroba 
rozhlasových a televíznych programov; organizovanie 
športových súťaží; tvorba videofilmov; organizovanie 
a vedenie koncertov; organizovanie a plánovanie 
večierkov; nahrávanie na videopásky; online vydávanie 
kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava; 
prenájom zvukových nahrávacích zariadení.

(540) RODINNÉ AFÉRY
(550) slovná
(732) MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) ADAUS, s. r. o., Bratislava-Ružinov, SK;

 

(111) 235793
(151) 10.10.2013
(156) 3.5.2022
(180) 3.5.2032
(210) 726-2012
(220) 3.5.2012
(442) 2.7.2013
(450) 2.12.2013
(511) 7, 11, 37 NCL (10)
(511) 7 - Brúsne kotúče (časti strojov); umývacie zariadenia 

pre vozidlá; umývacie linky na automobily; striekacie 
pištole na farby; zariadenia na vytláčanie tmelov 
a podobných hmôt (časti strojov); zdvíhacie prístroje 
obsiahnuté v tejto triede.
11 - Automobilové reflektory; prístroje na filtrovanie 
vzduchu; chladiace a mraziace prístroje a zariadenia; 
klimatizačné zariadenia; ventilátory; autodoplnky a ich 
náhradné dielce patriace do tejto triedy.
37 - Inštalácia a opravy; prenájom strojov a zariadení 
patriacich do tejto triedy; umývanie vozidiel; údržba 
a opravy motorových vozidiel; opravy a servis 
umývacích a sušiacich zariadení; čistenie automobilov; 
prenájom čistiacich strojov; oprava pneumatík pre 
motorové vozidlá.

(540) iWASH
(550) slovná
(732) ITALMEC, spol. s r.o., Bělocerkevská 1295/16, 100 00 

Praha 10, CZ;
(740) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Bratislava, SK;

 

(111) 235939
(151) 13.11.2013
(156) 7.3.2022
(180) 7.3.2032
(210) 5161-2012
(220) 7.3.2012
(442) 2.8.2013
(450) 8.1.2014
(511) 9, 41 NCL (10)
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, 

geodetické, fotografické, kinematografické, optické, 
signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, 
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vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie 
a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu 
elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos 
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a iné 
digitálne záznamové médiá; mechanizmy prístrojov 
uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie 
údajov, počítače; počítačový softvér; hasiace prístroje; 
záznamy zvuku, obrazu a dát na nosičoch; 
kinematografické a fotografické filmy; gramofónové 
platne, disky, pásky, kazety, karty a iné nosiče, 
všetko so záznamom alebo na záznam zvukových 
nahrávok; divadelné nahrávky a videozáznamy, dáta, 
obrazy, hry, grafika, text, programy alebo informácie 
na nosičoch; interaktívne kompaktné disky a CD-
ROMy; digitálne videodisky (DVD); počítačový softvér 
a firmvér; softvér pre mobilné telefóny a mobilné 
elektronické zariadenia; zariadenia na počítačové 
hry upravené na použitie s externou obrazovkou 
alebo monitorom; digitálna hudba na nosičoch; 
elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej 
siete; počítačový softvér; zvukové a videozáznamy 
stiahnuteľné (na stiahnutie) z internetu.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov 
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; 
vzdelávacie a zábavné služby; výroba zvukových 
a videodiel a materiálov vrátane televíznych 
programov, rozhlasových programov a filmov; 
poskytovanie on-line elektronických publikácií bez 
možnosti stiahnutia; vzdelávacie a zábavné služby 
poskytované prostredníctvom webových stránok; 
vydávanie internetových časopisov; organizovanie 
živých zábavných podujatí, výstav a prezentácií; tvorba 
interaktívnych televíznych programov; interaktívne 
hry; interaktívna zábava; organizovanie súťaží, hier 
a štúdiovej zábavy.

(540) MASTERCHEF
(550) slovná
(732) Shine TV Limited, Primrose Studios, 109 Regent´s Park 

Road, NW1 8UR London, GB;
(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 

a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 235940
(151) 13.11.2013
(156) 7.3.2022
(180) 7.3.2032
(210) 5162-2012
(220) 7.3.2012
(442) 2.8.2013
(450) 8.1.2014
(511) 9, 41 NCL (10)
(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, 

geodetické, fotografické, kinematografické, optické, 
signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, 
vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie 
a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, 
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu 

elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos 
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
údajov, záznamové disky; kompaktné disky, DVD a iné 
digitálne záznamové médiá; mechanizmy prístrojov 
uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie 
údajov, počítače; počítačový softvér; hasiace prístroje; 
záznamy zvuku, obrazu a dát na nosičoch; 
kinematografické a fotografické filmy; gramofónové 
platne, disky, pásky, kazety, karty a iné nosiče, 
všetko so záznamom alebo na záznam zvukových 
nahrávok; divadelné nahrávky a videozáznamy, dáta, 
obrazy, hry, grafika, text, programy alebo informácie 
na nosičoch; interaktívne kompaktné disky a CD-
ROMy; digitálne videodisky (DVD); počítačový softvér 
a firmvér; softvér pre mobilné telefóny a mobilné 
elektronické zariadenia; zariadenia na počítačové 
hry upravené na použitie s externou obrazovkou 
alebo monitorom; digitálna hudba na nosičoch; 
elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej 
siete; počítačový softvér; zvukové a videozáznamy 
stiahnuteľné (na stiahnutie) z internetu.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov 
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; 
vzdelávacie a zábavné služby; výroba zvukových 
a videodiel a materiálov vrátane televíznych 
programov, rozhlasových programov a filmov; 
poskytovanie on-line elektronických publikácií bez 
možnosti stiahnutia; vzdelávacie a zábavné služby 
poskytované prostredníctvom webových stránok; 
vydávanie internetových časopisov; organizovanie 
živých zábavných podujatí, výstav a prezentácií; tvorba 
interaktívnych televíznych programov; interaktívne 
hry; interaktívna zábava; organizovanie súťaží, hier 
a štúdiovej zábavy.

(540)
 

(550) obrazová
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(732) Shine TV Limited, Primrose Studios, 109 Regent´s Park 
Road, NW1 8UR London, GB;

(740) ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková 
a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, 
Bratislava, SK;

 

(111) 236081
(151) 15.11.2013
(156) 14.8.2022
(180) 14.8.2032
(210) 1258-2012
(220) 14.8.2012
(442) 2.8.2013
(450) 8.1.2014
(511) 35, 36, 41 NCL (10)
(511) 35 - Prieskum trhu a marketing; marketingové 

štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie 
a prieskum; činnosť organizačných a ekonomických 
poradcov; obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo, poradenstvo v obchodnej činnosti; 
pomoc pri riadení komerčných a priemyselných 
podnikov; administratívne práce; sprostredkovateľská 
činnosť s tovarmi; organizovanie a zabezpečovanie 
kurzov, výstav, veľtrhov, kultúrnych a spoločenských 
podujatí na komerčné účely; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 
podniky); organizovanie, budovanie a propagovanie 
vernostného alebo klubového systému a programov 
pre firmy a spotrebiteľov vrátane prieskumu, 
vyhodnocovania a odmeňovania nákupného správania 
firiem a spotrebiteľov; organizovanie obchodných 
činností zameraných na rast vernosti zákazníkov, 
najmä prostredníctvom kariet na zľavu alebo 
klubových kariet; propagácia vernostných kariet 
a platobných kariet pri predaji tovaru; obchodno-
marketingové služby v oblasti vernostných programov; 
organizovanie, prevádzkovanie a riadenie programov 
vernosti zákazníka na obchodné, propagačné 
a/alebo reklamné účely; propagácia tovarov 
a služieb iných podnikateľov prostredníctvom 
zákazníckych vernostných, bonusových a splátkových 
programov, prostredníctvom kreditných kariet 
a finančných služieb; podpora predaja 
prostredníctvom vernostných a bonusových 
programov pre používateľov kreditných kariet, 
najmä prostredníctvom poskytovania hotovostných 
a iných zliav za používanie kreditných kariet; 
sprostredkovanie obchodnej správy a obchodnej 
administratívy siete obchodov a obchodných 
stredísk; fakturácia; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa dovozom 
a vývozom; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; komerčné informačné kancelárie; reklamné 
služby; obchodná administratíva; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; poskytovanie 
služieb reklamných internetových vyhľadávačov; 
podpora predaja (pre tretie osoby); služby 
porovnávania cien; predvádzanie tovaru; prenájom 
reklamného času vo všetkých komunikačných 

médiách; vzťahy s verejnosťou; reklamné agentúry; 
správa počítačových súborov; zhromažďovanie 
rozličných výrobkov (okrem dopravy) s cieľom umožniť 
zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne 
prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom 
maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, 
prostredníctvom katalógového predaja alebo 
elektronickými prostriedkami, prostredníctvom 
webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie 
osoby; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných 
cien; prenájom reklamných plôch; poskytovanie 
informácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu; inzertná 
činnosť včítane poskytovania uvedených služieb 
online (prostredníctvom počítačových a iných 
sietí); prezentácia služieb na internete; propagácia 
predaja účtov kreditných kariet prostredníctvom 
organizovania podnecujúcich odmeňovacích 
programov; propagácia predaja finančných 
účtov prostredníctvom organizovania podnecujúcich 
odmeňovacích programov; marketingové služby 
v oblasti finančníctva, poisťovníctva a investícií; 
propagácia otvorenia a vedenia finančných 
produktov, účtov pasív a účtov spotrebiteľských 
úverov prostredníctvom finančných bonusových 
a podnecujúcich programov.
36 - Monitorovanie správ o spotrebiteľských 
úveroch zákazníkov a upozorňovanie, ak v nich 
dôjde k akýmkoľvek zmenám (finančné služby); 
faktoring a forfajting; finančné analýzy; finančné 
informácie; informácie o poistení, sprostredkovanie 
poistenia, poisťovací agenti, poradenstvo v oblasti 
poistenia; uzatváranie poistiek; investičné služby, 
kapitálové investície; sprostredkovanie investičných 
služieb; finančné konzultačné služby; konzultačné 
služby v oblasti poisťovníctva; prenájom a správa 
nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností; 
sprostredkovanie nehnuteľností; finančný lízing; 
obstarávateľská činnosť v oblasti správy a prenájmu 
nehnuteľností; služby úverových ústavov, ktoré nie 
sú bankami; služby bezhotovostného zúčtovacieho 
centra; služby finančného zúčtovacieho systému; 
služby elektronických finančných kariet; hotovostné 
platby; služby poskytované v súvislosti s vydávaním 
platobných kariet a akreditívov; služby bankových 
ústavov alebo im podobných inštitúcií, ako napr. 
zmenárenské a klíringové; služby v oblasti finančníctva 
a bankovníctva; služby platenia účtov; služby 
kreditných kariet; služby debetných kariet; služby 
nákupných kariet; služby predplatných kariet; služby 
elektronických kreditných a debetných transakcií; 
služby platobných úhrad; rozširovanie finančných 
informácií prostredníctvom globálnej počítačovej 
siete; poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; 
bankovníctvo; finančný manažment; finančné 
poradenstvo; garancie; záruky; kaucie; vydávanie 
kreditných kariet; zmenárenské služby; realitné 
kancelárie, poskytovanie informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, 
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elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
a internetu; finančné služby, hlavne bankovníctvo; 
kreditné karty; obchodné a spotrebiteľské úvery 
a financovanie; realitné a hypotekárne maklérstvo; 
manažment, plánovanie a poradenstvo v oblasti 
správy majetku a nehnuteľností; investovanie do 
cenných papierov a fondov a investičné poradenské 
a konzultačné služby; maklérstvo cenných papierov; 
podpora bezpečných finančných prevodov, hlavne 
elektronického prevodu kapitálu, elektronických 
hotovostných prevodov, elektronických prevodov 
prostredníctvom kreditných kariet, elektronického 
uhrádzania účtov a elektronických debetných 
operácií; poskytovanie interaktívnych okamžitých 
správ a informácií v bankovom a finančnom sektore 
cez svetovú počítačovú sieť online; sprostredkovanie 
všetkých vymenovaných služieb v triede 36.
41 - Organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení, 
seminárov; organizovanie a zabezpečovanie výstav, 
kultúrnych a spoločenských podujatí na nekomerčné 
účely.

(540)
 

(550) obrazová
(591) bordová (Pantone 194), sivá (Pantone 430)
(732) PARTNERS GROUP SK s. r. o., Slávičie údolie 106, 811 02 

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

 

(111) 236082
(151) 15.11.2013
(156) 14.8.2022
(180) 14.8.2032
(210) 1259-2012
(220) 14.8.2012
(442) 2.8.2013
(450) 8.1.2014
(511) 35, 36, 41 NCL (10)
(511) 35 - Prieskum trhu a marketing; marketingové 

štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie 
a prieskum; činnosť organizačných a ekonomických 
poradcov; obchodný manažment a podnikové 
poradenstvo, poradenstvo v obchodnej činnosti; 
pomoc pri riadení komerčných a priemyselných 
podnikov; administratívne práce; sprostredkovateľská 
činnosť s tovarmi; organizovanie a zabezpečovanie 
kurzov, výstav, veľtrhov, kultúrnych a spoločenských 
podujatí na komerčné účely; zásobovacie služby 
pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné 

podniky); organizovanie, budovanie a propagovanie 
vernostného alebo klubového systému a programov 
pre firmy a spotrebiteľov vrátane prieskumu, 
vyhodnocovania a odmeňovania nákupného správania 
firiem a spotrebiteľov; organizovanie obchodných 
činností zameraných na rast vernosti zákazníkov, 
najmä prostredníctvom kariet na zľavu alebo 
klubových kariet; propagácia vernostných kariet 
a platobných kariet pri predaji tovaru; obchodno-
marketingové služby v oblasti vernostných programov; 
organizovanie, prevádzkovanie a riadenie programov 
vernosti zákazníka na obchodné, propagačné 
a/alebo reklamné účely; propagácia tovarov 
a služieb iných podnikateľov prostredníctvom 
zákazníckych vernostných, bonusových a splátkových 
programov, prostredníctvom kreditných kariet 
a finančných služieb; podpora predaja 
prostredníctvom vernostných a bonusových 
programov pre používateľov kreditných kariet, 
najmä prostredníctvom poskytovania hotovostných 
a iných zliav za používanie kreditných kariet; 
sprostredkovanie obchodnej správy a obchodnej 
administratívy siete obchodov a obchodných 
stredísk; fakturácia; grafická úprava tlačovín na 
reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa dovozom 
a vývozom; zbieranie údajov do počítačových 
databáz; komerčné informačné kancelárie; reklamné 
služby; obchodná administratíva; online reklama 
na počítačovej komunikačnej sieti; administratívne 
spracovanie obchodných objednávok; obchodné 
informácie a rady spotrebiteľom; poskytovanie 
služieb reklamných internetových vyhľadávačov; 
podpora predaja (pre tretie osoby); služby 
porovnávania cien; predvádzanie tovaru; prenájom 
reklamného času vo všetkých komunikačných 
médiách; vzťahy s verejnosťou; reklamné agentúry; 
správa počítačových súborov; zhromažďovanie 
rozličných výrobkov (okrem dopravy) s cieľom umožniť 
zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne 
prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom 
maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, 
prostredníctvom katalógového predaja alebo 
elektronickými prostriedkami, prostredníctvom 
webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; 
obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie 
osoby; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných 
cien; prenájom reklamných plôch; poskytovanie 
informácií o uvedených službách prostredníctvom 
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS 
správ, počítačových sietí a internetu; inzertná 
činnosť včítane poskytovania uvedených služieb 
online (prostredníctvom počítačových a iných 
sietí); prezentácia služieb na internete; propagácia 
predaja účtov kreditných kariet prostredníctvom 
organizovania podnecujúcich odmeňovacích 
programov; propagácia predaja finančných 
účtov prostredníctvom organizovania podnecujúcich 
odmeňovacích programov; marketingové služby 
v oblasti finančníctva, poisťovníctva a investícií; 
propagácia otvorenia a vedenia finančných 
produktov, účtov pasív a účtov spotrebiteľských 
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úverov prostredníctvom finančných bonusových 
a podnecujúcich programov.
36 - Monitorovanie správ o spotrebiteľských 
úveroch zákazníkov a upozorňovanie, ak v nich 
dôjde k akýmkoľvek zmenám (finančné služby); 
faktoring a forfajting; finančné analýzy; finančné 
informácie; informácie o poistení, sprostredkovanie 
poistenia, poisťovací agenti, poradenstvo v oblasti 
poistenia; uzatváranie poistiek; investičné služby, 
kapitálové investície; sprostredkovanie investičných 
služieb; finančné konzultačné služby; konzultačné 
služby v oblasti poisťovníctva; prenájom a správa 
nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností; 
sprostredkovanie nehnuteľností; finančný lízing; 
obstarávateľská činnosť v oblasti správy a prenájmu 
nehnuteľností; služby úverových ústavov, ktoré nie 
sú bankami; služby bezhotovostného zúčtovacieho 
centra; služby finančného zúčtovacieho systému; 
služby elektronických finančných kariet; hotovostné 
platby; služby poskytované v súvislosti s vydávaním 
platobných kariet a akreditívov; služby bankových 
ústavov alebo im podobných inštitúcií, ako napr. 
zmenárenské a klíringové; služby v oblasti finančníctva 
a bankovníctva; služby platenia účtov; služby 
kreditných kariet; služby debetných kariet; služby 
nákupných kariet; služby predplatných kariet; služby 
elektronických kreditných a debetných transakcií; 
služby platobných úhrad; rozširovanie finančných 
informácií prostredníctvom globálnej počítačovej 
siete; poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; 
bankovníctvo; finančný manažment; finančné 
poradenstvo; garancie; záruky; kaucie; vydávanie 
kreditných kariet; zmenárenské služby; realitné 
kancelárie, poskytovanie informácií o uvedených 
službách prostredníctvom komunikačných médií, 
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí 
a internetu; finančné služby, hlavne bankovníctvo; 
kreditné karty; obchodné a spotrebiteľské úvery 
a financovanie; realitné a hypotekárne maklérstvo; 
manažment, plánovanie a poradenstvo v oblasti 
správy majetku a nehnuteľností; investovanie do 
cenných papierov a fondov a investičné poradenské 
a konzultačné služby; maklérstvo cenných papierov; 
podpora bezpečných finančných prevodov, hlavne 
elektronického prevodu kapitálu, elektronických 
hotovostných prevodov, elektronických prevodov 
prostredníctvom kreditných kariet, elektronického 
uhrádzania účtov a elektronických debetných 
operácií; poskytovanie interaktívnych okamžitých 
správ a informácií v bankovom a finančnom sektore 
cez svetovú počítačovú sieť online; sprostredkovanie 
všetkých vymenovaných služieb v triede 36.
41 - Organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení, 
seminárov; organizovanie a zabezpečovanie výstav, 
kultúrnych a spoločenských podujatí na nekomerčné 
účely.

(540)
 

(550) obrazová
(591) bordová (Pantone 194), sivá (Pantone 430)
(732) PARTNERS GROUP SK s. r. o., Slávičie údolie 106, 811 02 

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

 

(111) 236202
(151) 13.12.2013
(156) 20.7.2022
(180) 20.7.2032
(210) 5477-2012
(220) 20.7.2012
(442) 3.9.2013
(450) 4.2.2014
(511) 14, 25, 35, 37 NCL (10)
(511) 14 - Hodinové a hodinkové ciferníky; elektrické hodiny; 

elektrické hodinky; hodinkové sklíčka; hodinky; 
hodinové ručičky (do hodín a hodiniek); hodinové 
skrinky; hodinové stroje; hodiny; kontrolné hodiny; 
chronometre; chronometre ako hodinky; chronoskopy 
(na meranie krátkych časových úsekov); mechanizmy 
hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky); 
nástroje na meranie času, časomiery; náramkové 
hodinky; náramky na hodinky; ozdobné skrinky na 
hodiny; hodinové perá ( časti hodinových strojov); 
hodinkové pružiny; puzdrá na hodinky; puzdrá 
na chronometre (na meracie prístroje, hodinky); 
remienky na hodinky; hodinkové retiazky; slnečné 
hodiny; stopky.
25 - Spodná bielizeň; body (spodná bielizeň); bundy; 
cyklistické oblečenie; čelenky (oblečenie); čiapky; 
čiapky (priliehavé); oblečenie pre bábätká; detské 
nohavičky; dreváky; futbalová obuv; galoše; gamaše; 
goliere (oblečenie); gymnastické (telocvičné) dresy; 
gymnastické cvičky; chrániče uší (proti chladu ako 
pokrývka hlavy); kabáty; kapucne; klobúkové kostry; 
klobúky; papierové klobúky (oblečenie); kombinézy 
(oblečenie); kombinézy na vodné lyžovanie; konfekcia 
(odevy); korzety (spodná bielizeň); kostýmy, obleky; 
košele; košeľové sedlá; kovové súčasti obuvi; 
kožušinové kabáty; kožušinové štóly; kožušiny 
(oblečenie); živôtiky; krátke kabáty s kapucňou (parky); 
dámske nohavičky; spodné nohavice; kravaty; kúpacie 
čiapky; kúpacie plášte; obuv na kúpanie; lyžiarska 
obuv; lyžiarske topánky; manžety (časti odevov); 
masky na spanie; maškarné kostýmy; oblečenie 
pre motoristov; náprsenky; nepremokavé odevy; 
nohavice; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; 
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oblečenie; obuv (vysoká); obuv; odevy; opasky 
(súčasť oblečenia); opasky na doklady a peniaze 
(súčasť oblečenia); palčiaky; pančuchy; pančuchové 
nohavice; pánske podväzky; oblečenie z papiera; 
papuče; plavky; plavky (dámske); plavky (pánske); 
plážová obuv; plážové oblečenie; pletené svetre; 
pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; podbradníky 
nie z papiera; podošvy na obuv; podpätky; podpätky na 
obuv; podprsenky; podšívky (časti odevov); podväzky; 
podväzky na pančuchy; podväzky na ponožky; 
pokrývky hlavy; ponožky; potné vložky; pracovné 
plášte; protišmykové pomôcky na obuv; pulóvre; 
pyžamá; ramienka na dámskej bielizni; rukavice; 
rukávniky; vesty pre rybárov; saká, bundy; sandále; 
sedlá na košele, blúzky alebo dámske šaty; snímateľné 
goliere; pánske spodky; sukne; svetre; šály; šatky; 
závoje; šaty; šerpy; čiapkové šilty; šilty na pokrývky 
hlavy; šnurovacie topánky; šnurovačky; športová obuv; 
tielka, tričká; športové tričká, dresy; tielka; vesty; 
celé topánky; zvršky topánok; topánky na šport; 
topánky; tričká "T-shirts"; turbany; uniformy; vlnené 
šály; zástery; zvrchníky; župany.
35 - Maloobchod s hodinami a hodinkami; 
veľkoobchod s hodinami a hodinkami.
37 - Oprava hodín a hodiniek; opravovne hodín; 
informácie o opravách; opravy a údržba hodín 
a hodiniek.

(540) G-FACTORY
(550) slovná
(732) Mach Ľubomír, Ing., Pri Vodnej veži 2, 581 10 

Bratislava, SK;
(740) Repák Dušan, JUDr., Bratislava, SK;

 

(111) 236622
(151) 30.1.2014
(156) 7.3.2022
(180) 7.3.2032
(210) 5164-2012
(220) 7.3.2012
(442) 6.8.2012
(450) 4.3.2014
(511) 3, 21 NCL (10)
(511) 3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na 

pranie; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie 
a brúsenie; mydlá; parfuméria; vonné oleje; 
kozmetika; vlasové vody (lotions); šampóny; laky 
na vlasy; gély na vlasy; vlasová kozmetika typu 
blanch; oxidy na vlasovú kozmetiku; prípravky na 
trvalú onduláciu; balzamy na vlasy; ošetrujúce masky 
na vlasy; modelačné prípravky na vlasy; krémy na 
ošetrenie a regeneráciu pokožky rúk; farby na vlasovú 
kozmetiku; vzorkovník farebnej škály na výber a/alebo 
na overenie odtieňa farieb na vlasovú kozmetiku; 
zubné pasty a prášky.
21 - Potreby a nádoby pre domácnosť alebo kuchyňu 
(nie z drahých kovov ani postriebrených alebo 
pozlátených kovov); pomôcky a látky na čistenie; 
hrebene; umývacie huby; kefy; oprašovacie štetce; 
materiály na výrobu kief; drôtenky na čistenie parkiet; 
sklo surové alebo opracované (s výnimkou stavebného 

skla); sklo, porcelán a majolika obsiahnuté v tejto 
triede.

(540) NEXON
(550) slovná
(732) NOVAK´S International s.r.o., Smetanova 1368, 765 02 

Otrokovice, CZ;
(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Bratislava-Nové Mesto, SK;

 

(111) 236629
(151) 12.2.2014
(156) 16.10.2022
(180) 16.10.2032
(210) 5723-2012
(220) 16.10.2012
(442) 4.11.2013
(450) 2.4.2014
(511) 9, 35, 40, 41 NCL (10)
(511) 9 - Nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov 

všetkých druhov.
35 - Obchodný manažment v oblasti hudby, 
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom.
40 - Zhotovovanie kópií nahratých nosičov.
41 - Umelecká činnosť a agentúrna činnosť v oblasti 
kultúry; organizovanie a usporadúvanie koncertov, 
kultúrnych predstavení, živých hudobných vystúpení 
a predstavení, umeleckých súťaží, divadelných 
a operných predstavení; služby poskytované 
orchestrami, komornými súbormi a sólistami, 
koncertná činnosť, hudobné skladateľské služby, 
koncertné siene a sály; plánovanie a organizovanie 
večierkov, tvorba umeleckých programov, rozhlasová 
zábava, výroba rozhlasových a televíznych programov, 
televízna zábava; vydávanie umeleckých diel 
v oblasti hudby, vydávanie neperiodických publikácií 
s výnimkou reklamných, výroba videofilmov, 
služby nahrávacích štúdií, výchovno-zábavné klubové 
služby; vzdelávanie, výchovná a zábavná činnosť, 
organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie 
a vedenie seminárov, školenia, vyučovanie.

(540) Slovenské kvarteto
(550) slovná
(732) Pingitzer Eduard, Mgr. art., Mamateyova 16, 851 03 

Bratislava, SK;
PQ - súbor pre komornú hudbu, Rozmarínová 13, 
821 04 Bratislava, SK;

 

(111) 237907
(151) 22.8.2014
(156) 29.6.2022
(180) 29.6.2032
(210) 1068-2012
(220) 29.6.2012
(442) 1.3.2013
(450) 3.10.2014
(511) 16, 37 NCL (10)
(511) 16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; 

brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly 
z plastických materiálov (na balenie), časopisy, 
etikety s výnimkou textilných, fotografie (tlačoviny), 
galvanotypy (polygrafia), grafické zobrazenie, grafiky, 
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chromolitografy (polygrafia), kalendáre, kartón, 
lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové 
alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové 
obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), 
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie 
v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický 
tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický 
tovar, tlačené periodické a neperiodické publikácie, 
plagáty, polygrafické písmo, predmety z kartónu, 
prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, 
reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, 
grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, 
umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo 
plastických materiálov na balenie.
37 - Inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných 
zariadení; informácie o opravách; montovanie 
a opravy telefónov; inštalácia, údržba a opravy 
kancelárskych strojov.

(540) BOTTLING PRINTING
(550) slovná
(732) BOTTLING PRINTING, s.r.o., Podtureň 270, 033 01 

Liptovský Hrádok, SK;
(740) Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová 

a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica, SK;

 

(111) 239006
(151) 16.1.2015
(156) 2.4.2022
(180) 2.4.2032
(210) 557-2012
(220) 2.4.2012
(442) 3.10.2014
(450) 3.3.2015
(511) 35, 41, 43 NCL (10)
(511) 35 - Administratívne spracovanie obchodných 

objednávok; obchodná správa licencií výrobkov 
a služieb pre tretie osoby; obchodný manažment 
a podnikové poradenstvo; organizovanie komerčných 
alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie 
výstav na obchodné a reklamné účely; podpora 
predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení 

obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej 
činnosti; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných 
priestorov; prezentácia výrobkov v komunikačných 
médiách pre maloobchod; prieskum trhu; 
reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných 
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov 
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); 
sprostredkovateľne práce; vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov.
41 - Informácie o možnostiach zábavy; informácie 
o výchove a vzdelávaní; výchovno-zábavné 
klubové služby; organizácia a vedenie dielní 
na výučbu; organizovanie a vedenie koncertov; 
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie 
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie 
sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav; organizovanie predstavení (manažérske 
služby); organizovanie živých vystúpení; plánovanie 
a organizovanie večierkov; služby v oblasti estrád; 
školenie; vzdelávanie; zábava, pobavenie; zábavné 
parky.
43 - Bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie); 
kaviarne; prenájom prechodného ubytovania; 
prenájom prenosných stavieb; prenájom stoličiek, 
stolov, obrusov a sklenených výrobkov; príprava 
a dodávka jedál na objednávku do domu; reštaurácie 
(jedálne); samoobslužné reštaurácie.

(540)
 

(550) obrazová
(591) červená, sivá
(732) „punkt" o.z., Povraznícka 5, 811 05 Bratislava, SK;
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#header_38778

PC3M Prevody a prechody práv na ochranné známky
38778_header#

(111) 93424
(210) 1523
(732) Henkel Italia S.r.l., Via Carlo Amoretti 78, Milan, IT;
(770) Guaber S.r.l., Via Carlo Amoretti 78, Milan, IT;
(580) 12.4.2022

 

(111) 93424
(210) 1523
(732) Coswell S.p.A., Via P. Gobetti 4, FUNO DI ARGELATO, IT;
(770) Henkel Italia S.r.l., Via Carlo Amoretti 78, Milan, IT;
(580) 12.4.2022

 

(111) 101536A
(210) 13378A
(732) FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ;
(770) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, 

CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 158627
(210) 42118
(732) The Dow Chemical Company, 2211 H. H. Dow Way, 

Midland, Michigan 48674, US;
(770) Performance Materials NA, Inc., 2211 H. H. Dow Way, 

Midland, MI 48674, US;
(580) 29.3.2022

 

(111) 161157A
(210) 46392A
(732) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(770) FAST ČR, a.s., Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, 

CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 164233
(210) 50915
(732) Intersnack Deutschland SE, Erna-Scheffler-Straße 3, 

51103 Köln, DE;
(770) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 168931
(210) 57522
(732) Intersnack Deutschland SE, Erna-Scheffler-Straße 3, 

51103 Köln, DE;
(770) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 172599
(210) 63348
(732) Intersnack Deutschland SE, Erna-Scheffler-Straße 3, 

51103 Köln, DE;

(770) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-
Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;

(580) 11.4.2022

 

(111) 172922
(210) 63417
(732) Elanco US Inc., 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 

46140, US;
(770) ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 175818
(210) 66705
(732) MB&F Manufacturing, LLC, 2063 Foster Ave., 

Wheeling, Illinois 60090, US;
(770) Nielsen & Bainbridge LLC, 40 Eisenhower Drive, 

Paramus, New Jersey 07653, US;
(580) 6.4.2022

 

(111) 176053
(210) 57941
(732) Intersnack Deutschland SE, Erna-Scheffler-Straße 3, 

51103 Köln, DE;
(770) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 179882
(210) 3097-94
(732) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(770) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, 

CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 180031
(210) 69461
(732) BRIGGS & STRATTON, LLC, 12301 West Wirth Street, 

Wauwatosa, Wisconsin 53222, US;
(770) BRIGGS & STRATTON CORPORATION, spoločnosť 

zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Wisconsin, 
12301 West Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 
53222, US;

(580) 28.3.2022

 

(111) 183985
(210) 1282-96
(732) TATRAKON spol. s r.o., Ulica priemyselná 5668, Poprad, 

SK;
(770) Orkla Foods Slovensko s. r. o., Meisslova 1584/5, 

Pezinok, SK;
(580) 12.4.2022

 

(111) 185941
(210) 1590-96
(732) TATRAKON spol. s r.o., Ulica priemyselná 5668, Poprad, 

SK;
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(770) Orkla Foods Slovensko s. r. o., Meisslova 1584/5, 
Pezinok, SK;

(580) 12.4.2022

 

(111) 192492
(210) 16-99
(732) Intersnack Deutschland SE, Erna-Scheffler-Straße 3, 

51103 Köln, DE;
(770) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 200305
(210) 1158-2001
(732) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(770) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, 

CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 200775
(210) 2144-2001
(732) Intersnack Deutschland SE, Erna-Scheffler-Straße 3, 

51103 Köln, DE;
(770) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 200777
(210) 2146-2001
(732) Intersnack Deutschland SE, Erna-Scheffler-Straße 3, 

51103 Köln, DE;
(770) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 202725
(210) 3220-2001
(732) LKQ Europe GmbH, Zählerweg 10, CH-6300 Zug, CH;
(770) LKQ CZ s.r.o., Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, 

Vysočany, CZ;
(580) 11.4.2022

 

(111) 203137
(210) 680-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 203369
(210) 103-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 203710
(210) 1396-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 203711
(210) 1397-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 203954
(210) 1681-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 204360
(210) 2118-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 204465
(210) 2674-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 204479
(210) 2697-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 205156
(210) 1678-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 8.4.2022
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(111) 205157
(210) 1680-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 206987
(210) 1520-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 206988
(210) 1521-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 207340
(210) 1406-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 207341
(210) 1407-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 207342
(210) 1479-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 207343
(210) 1957-2002
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 211343
(210) 2532-2004
(732) Intersnack Deutschland SE, Erna-Scheffler-Straße 3, 

51103 Köln, DE;
(770) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 230714
(210) 82-2011
(732) Onufrák Katarína, 17. novembra 1561/29, Trebišov, SK;
(770) Veszprémi Peter, Barianska ulica 296/6A, Borša, SK;
(580) 29.3.2022

 

(111) 230715
(210) 83-2011
(732) Onufrák Katarína, 17. novembra 1561/29, Trebišov, SK;
(770) Veszprémi Peter, Barianska ulica 296/6A, Borša, SK;
(580) 29.3.2022

 

(111) 232397
(210) 1685-2011
(732) GYNEX - CHEMALEX s.r.o., Na lánoch 3298/10, 

Bratislava-Ružinov, SK;
(770) GYNEX s.r.o., Na Lánoch 10, Bratislava, SK;
(580) 28.3.2022

 

(111) 232887
(210) 150-2012
(732) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(770) TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A., Tymbark 156, 34-650 

Tymbark, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 235945
(210) 5848-2012
(732) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(770) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, 

CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 235946
(210) 5849-2012
(732) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(770) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, 

CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 235947
(210) 5850-2012
(732) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(770) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, 

CZ;
(580) 31.3.2022

 



293 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

(111) 235948
(210) 5851-2012
(732) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(770) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, 

CZ;
(580) 31.3.2022

 

(111) 236087
(210) 5846-2012
(732) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(770) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, 

CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 236088
(210) 5847-2012
(732) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(770) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, 

CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 239157
(210) 1795-2013
(732) GOPASS, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský 

Mikuláš, SK;
(770) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 

031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(580) 29.3.2022

 

(111) 239158
(210) 1796-2013
(732) GOPASS, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský 

Mikuláš, SK;
(770) Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 

031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(580) 29.3.2022

 

(111) 243398
(210) 494-2016
(732) Lucron Group, a. s., Legionárska 10, Bratislava-Staré 

Mesto, SK;
(770) 1.Račianska, s.r.o., Legionárska 10, Bratislava-Staré 

Mesto, SK;
(580) 1.4.2022

 

(111) 246140
(210) 161-2017
(732) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(770) FAST ČR, a. s., Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, 

CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 246906
(210) 1135-2017
(732) Ipsen Consumer Healthcare, 65, Quai Georges Gorse, 

921 00 Boulogne-Billancourt, FR;

(770) Ipsen Pharma GmbH, Einsteinstraße 30, Ettlingen, DE;
(580) 31.3.2022

 

(111) 247109
(210) 614-2017
(732) Ipsen Consumer Healthcare, 65, Quai Georges Gorse, 

921 00 Boulogne-Billancourt, FR;
(770) Ipsen Pharma GmbH, Einsteinstraße 30, Ettlingen, DE;
(580) 30.3.2022

 

(111) 247118
(210) 429-2017
(732) Książek Holding spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Prosta 32, 00-838 Warsaw, PL;
(770) Work Service S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, 

PL;
(580) 29.3.2022

 

(111) 247118
(210) 429-2017
(732) Antal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, PL;
(770) Książek Holding spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Prosta 32, 00-838 Warsaw, PL;
(580) 29.3.2022

 

(111) 247362
(210) 2173-2017
(732) Gimera Jakub, Prostějovská 4835/101, Prešov, SK;
(770) Ilčin Rastislav, Ing., Baštova 11, 080 01 Prešov 1, SK;
(580) 30.3.2022

 

(111) 247872
(210) 1502-2017
(732) Ipsen Consumer Healthcare, 65, Quai Georges Gorse, 

921 00 Boulogne-Billancourt, FR;
(770) Ipsen Pharma GmbH, Einsteinstraße 30, Ettlingen, DE;
(580) 31.3.2022

 

(111) 249097
(210) 1697-2018
(732) Afinode, s. r. o., Povina 234, Kysucké Nové Mesto, SK;
(770) Baron Corp, s.r.o., Radoľa 466, 023 36 Radoľa, SK;
(580) 28.3.2022

 

(111) 249098
(210) 1699-2018
(732) Afinode, s. r. o., Povina 234, Kysucké Nové Mesto, SK;
(770) Baron Corp, s.r.o., Radoľa 466, 023 36 Radoľa, SK;
(580) 28.3.2022

 

(111) 249472
(210) 2139-2018
(732) Philip Morris Products S. A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH;
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(770) AG Snus Aktieselskab, Drejervænget 1, 5610 Assens, 
DK;

(580) 12.4.2022

 

(111) 251362
(210) 1494-2017
(732) Ipsen Consumer Healthcare, 65, Quai Georges Gorse, 

921 00 Boulogne-Billancourt, FR;

(770) IPSEN PHARMA GmbH, Einsteinstrasse 174, D-81677 
München, DE;

(580) 30.3.2022

 

#headerMargin_39879

TC3M Zmeny v údajoch o majiteľoch
39879_header#

(111) 93424
(210) 1523
(771) Guaber SRL, Via Isonzo, 67, I-40033 Casalacchio di 

Reno (BO), IT;
(732) Guaber S.r.l., Via Carlo Amoretti 78, Milan, IT;
(580) 12.4.2022

 

(111) 101536A
(210) 13378A
(771) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(732) FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 161157A
(210) 46392A
(771) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(732) FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 164233
(210) 50915
(771) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(732) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 168553
(210) 57592
(771) Subway IP LLC., 8400 NW 36th Street, Suite 530, Doral, 

FL 33166, US;
(732) Subway IP LLC., 325 Sub Way, Milford, CT 06461, US;
(580) 30.3.2022

 

(111) 168931
(210) 57522
(771) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(732) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 172599
(210) 63348
(771) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Aachener 

Strasse 1042, D-50858 Köln, DE;
(732) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 172617
(210) 66040
(771) International Data Group, Inc., Framingham, 

Massachusetts, US;
(732) International Data Group, Inc., 140 Kendrick Street, 

Building B, Needham, MA 02494, US;
(580) 31.3.2022

 

(111) 172618
(210) 66038
(771) International Data Group, Inc., Framingham, 

Massachusetts, US;
(732) International Data Group, Inc., 140 Kendrick Street, 

Building B, Needham, MA 02494, US;
(580) 31.3.2022

 

(111) 173508
(210) 67015
(771) Continental Tire North America, Inc., 1800 Continental 

Blvd., Charlotte, NC 28273, US;
(732) Continental Tire The Americas, LLC, 1830 Macmillan 

Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29707, US;
(580) 4.4.2022

 

(111) 173556
(210) 66580
(771) Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 

Praha 4, CZ;
(732) Albatros Media a.s., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00 

Praha 4, CZ;
(580) 29.3.2022

 

(111) 174398
(210) 68508
(771) Vita International Limited, Don Mill, Middleton, 

Manchester, GB;
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(732) Vita International Limited, Oldham Road, Middleton, 
Manchester M24 2DB, GB;

(580) 29.3.2022

 

(111) 175102
(210) 67803
(771) Novum SK spol. s r. o., Kasárenská 1763, 911 05 

Trenčín, SK;
(732) Novum Global spol. s r. o., Kasárenská 1763, Trenčín, 

SK;
(580) 30.3.2022

 

(111) 175147
(210) 67802
(771) Novum SK spol. s r. o., Kasárenská 1763, 911 05 

Trenčín, SK;
(732) Novum Global spol. s r. o., Kasárenská 1763, Trenčín, 

SK;
(580) 30.3.2022

 

(111) 175245
(210) 68509
(771) Vita International Limited, Don Mill, Middleton, 

Manchester, GB;
(732) Vita International Limited, Oldham Road, Middleton, 

Manchester M24 2DB, GB;
(580) 31.3.2022

 

(111) 175818
(210) 66705
(771) MB&F Manufacturing, LLC, 2063 Foster Ave., 

Wheeling, Illinois 60090, US;
(732) BAINBRIDGE PRODUCTS, LLC, 2063 Foster Ave., 

Wheeling, Illinois 60090, US;
(580) 6.4.2022

 

(111) 176053
(210) 57941
(771) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(732) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 176712
(210) 74148
(771) HOUSE OF PRINCE A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, 

DK;
(732) House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 19, DK-1606 

Copenhagen V, DK;
(580) 29.3.2022

 

(111) 177067
(210) 67369
(771) Skála Miroslav, Ing., Dědická 28, 627 00 Brno, CZ;

(732) Skála Miroslav, Ing., č. 8, 592 04 Fryšava pod Žákovou 
horou, CZ;

(580) 11.4.2022

 

(111) 177708
(210) 68108
(771) LEXMARK INTERNATIONAL, INC., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, Greenwich, 
Connecticut 06836-2868, US;

(732) Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, 
Lexington, KY 40550, US;

(580) 28.3.2022

 

(111) 179558
(210) 69402
(771) Jan Becher - Karlovarská becherovka, a. s., T. G. 

Masaryka 57, 360 00 Karlovy Vary, CZ;
(732) Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., T. G. 

Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, CZ;
(580) 28.3.2022

 

(111) 179882
(210) 3097-94
(771) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(732) FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 180399
(210) 70303
(771) Čermák Jan, Jugoslávských partyzánů 23, 160 00 Praha 

6, CZ;
(732) Čermák Jan, K. Mündla 636, 252 30 Řevnice, CZ;
(580) 29.3.2022

 

(111) 183949
(210) 913-96
(771) International Paper-Kwidzyn S.A., Lotnicza 1, 82-500 

Kwidzyn, PL;
(732) MM Kwidzyn spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, PL;
(580) 1.4.2022

 

(111) 183950
(210) 914-96
(771) International Paper-Kwidzyn S.A., Lotnicza 1, 82-500 

Kwidzyn, PL;
(732) MM Kwidzyn spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, PL;
(580) 1.4.2022

 

(111) 183951
(210) 915-96
(771) International Paper-Kwidzyn S.A., Lotnicza 1, 82-500 

Kwidzyn, PL;
(732) MM Kwidzyn spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, PL;
(580) 1.4.2022
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(111) 192492
(210) 16-99
(771) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(732) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 200305
(210) 1158-2001
(771) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(732) FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 200775
(210) 2144-2001
(771) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Aachener 

Strasse 1042, D-50858 Köln, DE;
(732) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 200777
(210) 2146-2001
(771) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Aachener 

Strasse 1042, D-50858 Köln, DE;
(732) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 203137
(210) 680-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 203142
(210) 801-2002
(771) DIMAR Group, s.r.o., Majakovského 9, 811 04 

Bratislava, SK;
(732) DIMAR GROUP, s. r. o., Palisády 738/50, Bratislava-

Staré Mesto, SK;
(580) 30.3.2022

 

(111) 203369
(210) 103-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 203710
(210) 1396-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;

(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 
Wadowice, PL;

(580) 7.4.2022

 

(111) 203711
(210) 1397-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 203954
(210) 1681-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 204360
(210) 2118-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 204465
(210) 2674-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 204479
(210) 2697-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 205156
(210) 1678-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 205157
(210) 1680-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
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(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 
Wadowice, PL;

(580) 8.4.2022

 

(111) 205508
(210) 3215-2002
(771) TRIVIS, a. s., Libčická 399/8, 181 00 Praha 8, CZ;
(732) TRIVIS, a. s., Hovorčovická 1281/11, Kobylisy, 182 00 

Praha 8, CZ;
(580) 7.4.2022

 

(111) 206166
(210) 232-2003
(771) Wm. WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan 

Avenue, Chicago, Illinois 60611, US;
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk Street, 

Chicago, IL 60642, US;
(580) 29.3.2022

 

(111) 206354
(210) 2074-2002
(771) TRIVIS, a. s., Libčická 399/8, 181 00 Praha 8, CZ;
(732) TRIVIS, a. s., Hovorčovická 1281/11, Kobylisy, 182 00 

Praha 8, CZ;
(580) 7.4.2022

 

(111) 206987
(210) 1520-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 206988
(210) 1521-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 207340
(210) 1406-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 207341
(210) 1407-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 207342
(210) 1479-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 207343
(210) 1957-2002
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 8.4.2022

 

(111) 211343
(210) 2532-2004
(771) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(732) Intersnack Knabber-Gebäck SE & Co. KG, Erna-

Scheffler-Straβe 3, 51103 Köln, DE;
(580) 11.4.2022

 

(111) 229432
(210) 6067-2008
(771) Verkehrsbüro Hotellerie GmbH, Dresdner Straße 

81-85, Wien, AT;
(732) Verkehrsbüro Hotellerie GmbH, Jakov-Lind-Straße 15, 

1020 Wien, AT;
(580) 1.4.2022

 

(111) 231751
(210) 1305-2011
(771) Emark s.r.o., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, SK;
(732) EMARK s.r.o., Dúbravská cesta 14, Bratislava-Karlova 

Ves, SK;
(580) 1.4.2022

 

(111) 232887
(210) 150-2012
(771) IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(732) Grupa Maspex Sp. z o.o., Legionów 37, 34-100 

Wadowice, PL;
(580) 7.4.2022

 

(111) 232900
(210) 198-2012
(771) Didaktik s.r.o., Revoluční 1, 696 01 Rohatec, CZ;
(732) Kapa Beta, s. r. o., Slovenského národného povst 

365/76, Nová Dubnica, SK;
(580) 28.3.2022

 

(111) 234075
(210) 5491-2012
(771) Československá obchodná banka, a. s., Michalská ulica 

18, 815 63 Bratislava, SK;
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(732) Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 
Bratislava, SK;

(580) 28.3.2022

 

(111) 234135
(210) 809-2012
(771) DHDVS, s.r.o. Košice, Markušova 273/5, 040 11 Košice, 

SK;
(732) DHDVS, s.r.o. Košice, Teslova 2451/2, 040 12 Košice, SK;
(580) 1.4.2022

 

(111) 234135
(210) 809-2012
(771) DHDVS, s.r.o. Košice, Teslova 2451/2, 040 12 Košice, SK;
(732) DHDVS, s.r.o. Košice, Repíková 271/4, Košice-

Šebastovce, SK;
(580) 1.4.2022

 

(111) 234136
(210) 810-2012
(771) DHDVS, s.r.o. Košice, Markušova 273/5, 040 11 Košice, 

SK;
(732) DHDVS, s.r.o. Košice, Teslova 2451/2, 040 12 Košice, SK;
(580) 1.4.2022

 

(111) 234136
(210) 810-2012
(771) DHDVS, s.r.o. Košice, Teslova 2451/2, 040 12 Košice, SK;
(732) DHDVS, s.r.o. Košice, Repíková 271/4, Košice-

Šebastovce, SK;
(580) 1.4.2022

 

(111) 234297
(210) 1521-2012
(771) Agrofarma RHEA, s.r.o., Popradská 214, 059 11 

Hozelec, SK;
(732) FarmVille, s.r.o., Popradská 214, Hozelec, SK;
(580) 11.4.2022

 

(111) 234456
(210) 5658-2012
(771) Československá obchodná banka, a. s., Michalská ulica 

18, 815 63 Bratislava, SK;
(732) Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

Bratislava, SK;
(580) 28.3.2022

 

(111) 234457
(210) 5659-2012
(771) Československá obchodná banka, a. s., Michalská ulica 

18, 815 63 Bratislava, SK;
(732) Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

Bratislava, SK;
(580) 28.3.2022

 

(111) 235042
(210) 5103-2012
(771) GreenWay Infrastructure s.r.o., Dohňany 464, 020 51 

Dohňany, SK;
(732) GreenWay Infrastructure s.r.o., Šustekova 49, 

Bratislava-Petržalka, SK;
(580) 5.4.2022

 

(111) 235945
(210) 5848-2012
(771) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(732) FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 235946
(210) 5849-2012
(771) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(732) FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 235947
(210) 5850-2012
(771) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(732) FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ;
(580) 31.3.2022

 

(111) 235948
(210) 5851-2012
(771) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(732) FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ;
(580) 31.3.2022

 

(111) 236087
(210) 5846-2012
(771) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(732) FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 236088
(210) 5847-2012
(771) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;
(732) FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 237933
(210) 5554-2013
(771) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelösségü 

Társaság, Lomb u. 23-27, H-1139 Budapešť, HU;
(732) AMC Networks Central Europe Kft., Lomb u. 23-27, 

H-1139 Budapešť, HU;
(580) 31.3.2022

 

(111) 237933
(210) 5554-2013
(771) AMC Networks Central Europe Kft., Lomb u. 23-27, 

H-1139 Budapešť, HU;
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(732) AMC Networks Central Europe Kft, Lomb utca 21-25, 
H-1139 Budapest, HU;

(580) 31.3.2022

 

(111) 239950
(210) 5838-2014
(771) Ildikó Csölleová - IDMT, Krásnohorská 3118/10, 851 07 

Bratislava - Petržalka, SK;
(732) Csölleová Ildikó, Krásnohorská 3118/10, Bratislava-

Petržalka, SK;
(580) 1.4.2022

 

(111) 239951
(210) 5839-2014
(771) Ildikó Csölleová - IDMT, Krásnohorská 3118/10, 851 07 

Bratislava - Petržalka, SK;
(732) Csölleová Ildikó, Krásnohorská 3118/10, Bratislava-

Petržalka, SK;
(580) 1.4.2022

 

(111) 239952
(210) 5840-2014
(771) Ildikó Csölleová - IDMT, Krásnohorská 3118/10, 851 07 

Bratislava - Petržalka, SK;
(732) Csölleová Ildikó, Krásnohorská 3118/10, Bratislava-

Petržalka, SK;
(580) 1.4.2022

 

(111) 241376
(210) 1192-2015
(771) CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, SK;
(732) Danucem Slovensko a.s., Rohožník, Malacky, SK;
(580) 11.4.2022

 

(111) 246140
(210) 161-2017
(771) SLUGGERIA a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, CZ;

(732) FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ;
(580) 30.3.2022

 

(111) 246906
(210) 1135-2017
(771) IPSEN PHARMA GmbH, Willy-Brandt-Str. 3, 76275 

Ettlingen, DE;
(732) IPSEN PHARMA GmbH, Einsteinstrasse 174, D-81677 

München, DE;
(580) 31.3.2022

 

(111) 247118
(210) 429-2017
(771) Antal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, PL;
(732) Antal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Puławska 2, 02-566 Warszawa, PL;
(580) 29.3.2022

 

(111) 247872
(210) 1502-2017
(771) IPSEN PHARMA GmbH, Willy-Brandt-Str. 3, 76275 

Ettlingen, DE;
(732) IPSEN PHARMA GmbH, Einsteinstrasse 174, D-81677 

München, DE;
(580) 31.3.2022

 

(111) 251362
(210) 1494-2017
(771) IPSEN PHARMA GmbH, Willy-Brandt-Str. 3, 76275 

Ettlingen, DE;
(732) IPSEN PHARMA GmbH, Einsteinstrasse 174, D-81677 

München, DE;
(580) 30.3.2022

 

#headerMargin_41340

MA3M Zaniknuté ochranné známky
41340_header#

(111) (141)

203530 24.08.2021
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#header_41354

MG3M Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby
41354_header#

(111) 156496
(210) 35862
(220) 6.12.1965
(580) 20.12.2018
(511) 6 NCL (9)
(511) 6 - Konštrukcie kovové stavebné, stavebno-stolárske 

výrobky.

 

(111) 156497
(210) 35861
(220) 6.12.1965
(580) 20.12.2018
(511) 6 NCL (9)
(511) 6 - Konštrukcie kovové stavebné, stavebno-stolárske 

výrobky.

 

(111) 173784
(210) 62132
(220) 11.6.1991
(580) 5.3.2020

(511) 17 NCL (7)
(511) 17 - Elektrické izolátory.

 

(111) 214060
(210) 1057-2000
(220) 7.4.2000
(580) 20.12.2018
(511) 6, 20 NCL (9)
(511) 6 - Kovanie na nábytok, konštrukcie kovové stavebné.

20 - Regály a police, stavebno-stolárske výrobky.

 

(111) 217409
(210) 1181-2000
(220) 19.4.2000
(580) 20.12.2018
(511) 6, 20 NCL (9)
(511) 6 - Kovanie na nábytok, konštrukcie kovové stavebné.

20 - Regály a police.
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#header_41481

PD3M Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy)
41481_header#

(111) 151967
(210) 4228
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 156957
(210) 37317
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 171945
(210) 62557
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 178588
(210) 1323-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 178589
(210) 1326-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 12.4.2022

 

(111) 178590
(210) 1327-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 178591
(210) 1330-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 178592
(210) 1332-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 178593
(210) 1334-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 178594
(210) 1336-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 178595
(210) 1337-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 178597
(210) 1339-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022
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(111) 178598
(210) 1340-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 178599
(210) 1342-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 178600
(210) 1345-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 178601
(210) 1346-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 178602
(210) 1348-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 178794
(210) 1343-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 182692
(210) 3261-95
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 182915
(210) 2378-95
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 183765
(210) 3316-95
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 186279
(210) 488-99
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 187660
(210) 466-99
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 189232
(210) 467-99
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 191712
(210) 2914-98
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;



303 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022
(580) 11.4.2022

 

(111) 191906
(210) 2040-98
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 191985
(210) 2901-98
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 191987
(210) 2904-98
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 192083
(210) 909-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 192260
(210) 2961-98
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 192265
(210) 2968-98
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 193279
(210) 1322-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 194515
(210) 2108-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 195824
(210) 3223-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 195827
(210) 166-2001
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 196041
(210) 543-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 196042
(210) 544-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 196206
(210) 728-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
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Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 196487
(210) 1596-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 196667
(210) 1734-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 196795
(210) 1442-2001
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 197130
(210) 1782-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 197471
(210) 2002-2001
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 197966
(210) 1316-95
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;

Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022
(580) 8.4.2022

 

(111) 199004
(210) 3031-2001
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 200445
(210) 727-2000
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 203755
(210) 1325-93
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 203769
(210) 515-2003
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 209254
(210) 1781-94
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 211319
(210) 2463-2004
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022
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(111) 211320
(210) 2464-2004
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 211321
(210) 2466-2004
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 211322
(210) 2467-2004
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 211323
(210) 2469-2004
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 12.4.2022

 

(111) 211375
(210) 2814-2004
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 213652
(210) 1319-2005
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 213653
(210) 1320-2005
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 213719
(210) 2177-2005
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 213720
(210) 2178-2005
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 216100
(210) 2179-2005
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 216101
(210) 2180-2005
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 217073
(210) 2122-95
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 218815
(210) 1549-2006
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
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Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022
(580) 11.4.2022

 

(111) 218816
(210) 1550-2006
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 218817
(210) 1551-2006
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 218818
(210) 1552-2006
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 218819
(210) 1553-2006
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 221564
(210) 1622-2007
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 221567
(210) 1649-2007
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 221791
(210) 1616-2007
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 12.4.2022

 

(111) 221792
(210) 1617-2007
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 221793
(210) 1618-2007
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 222000
(210) 2468-2004
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 222287
(210) 2312-2006
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 226527
(210) 587-2009
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 240011
(210) 2052-2014
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2, 

SK;
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Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 6.4.2022

 

(111) 244132
(210) 1054-2016
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2, 

SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 248103
(210) 2936-2017
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2, 

SK;
Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 12.4.2022

 

(111) 253948
(210) 1452-2020
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 254368
(210) 2204-2020
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 254369
(210) 2208-2020
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 254370
(210) 2209-2020
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;

Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022
(580) 8.4.2022

 

(111) 254371
(210) 2210-2020
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 254373
(210) 2223-2020
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022

 

(111) 254374
(210) 2224-2020
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 8.4.2022

 

(111) 254483
(210) 1455-2020
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 254484
(210) 1454-2020
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 12.4.2022

 

(111) 254632
(210) 2211-2020
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 11.4.2022
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(111) 254633
(210) 2212-2020
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

(111) 254634
(210) 2213-2020
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;

Záložný veriteľ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 
SK;
Dátum zriadenia záložného práva: 14.3.2022

(580) 7.4.2022

 

#headerMargin_43554

QB3M Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky
43554_header#

(111) 231173
(210) 5402-2011
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 

186 00 Praha 8, CZ;
(791) GEPARD FINANCE, s. r. o., Kutlíkova 17, Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: výlučná

Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.12.2021
(580) 4.4.2022

 

(111) 231174
(210) 5403-2011
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 

186 00 Praha 8, CZ;
(791) GEPARD FINANCE, s. r. o., Kutlíkova 17, Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: výlučná

Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.12.2021
(580) 4.4.2022

 

(111) 231176
(210) 5406-2011
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 

186 00 Praha 8, CZ;
(791) GEPARD FINANCE, s. r. o., Kutlíkova 17, Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: výlučná

Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.12.2021
(580) 4.4.2022

 

(111) 234471
(210) 5405-2011
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 

186 00 Praha 8, CZ;
(791) GEPARD FINANCE, s. r. o., Kutlíkova 17, Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: výlučná

Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.12.2021
(580) 4.4.2022

 

(111) 243485
(210) 676-2016
(732) Majerčík Michal, Dolný Ohaj Kratina 390/137, 941 43 

Dolný Ohaj, SK;
(791) Loco Group s.r.o., Hlavná 125/134, Dolný Ohaj, SK;
(793) Typ licencie: výlučná

Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.2.2022
(580) 1.4.2022

 

(111) 257102
(210) 2503-2021
(732) GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, Karlín, 

186 00 Praha 8, CZ;
(791) GEPARD FINANCE, s. r. o., Kutlíkova 17, Bratislava, SK;
(793) Typ licencie: výlučná

Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 16.12.2021
(580) 4.4.2022

 



309 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR (ochranné známky) 8/2022 – SK dátum vydania: 27.4.2022 #~#

#header_43701

QC3M Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky
43701_header#

(111) 156957
(210) 37317
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, SK;
(791) I. D. C. LOLLY, s. r. o., Družstevná 9, 919 43 Cífer, SK;
(793) Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 1.1.2016
(580) 30.3.2022

 

(111) 238021
(210) 1332-2009
(732) SAPRO, s.r.o., Konská 455, 739 61 Třinec, CZ;
(791) SUPERSAT, s.r.o., Slovanská cesta 672, 022 01 Čadca, 

SK;
(793) Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy: 

28.2.2022
(580) 30.3.2022

 

#headerMargin_43746

XD3M Zmeny v zozname tovarov a služieb
43746_header#

(210) 531-2020
(511) 32 NCL (11)
(511) 32 - Pivo; chmeľové výťažky na výrobu piva; koktaily 

na báze piva; limonády; minerálne vody (nápoje); 
mušt; nealkoholické koktaily; nealkoholický cider; 
nekvasený hroznový mušt; ovocné šťavy; perlivé vody; 
pivná mladina; sirupy na prípravu limonád; sirupy 
na prípravu nápojov; sladina (výluh sladu); sladové 
pivo; vody (nápoje); zázvorové pivo; zeleninové šťavy 
(nápoje); nealkoholické nápoje.

(580) 29.3.2022

 

(210) 1484-2020
(511) 25, 28, 35, 38, 41, 44 NCL (11)
(511) 25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; odevy na šport; 

športová obuv; pokrývky hlavy na šport.
28 - Telocvičné a športové potreby; stroje na telesné 
cvičenia; posilňovacie stroje; gymnastické zariadenia; 
gymnastické predmety; športové predmety; manuálne 
ovládané športové zariadenia na cvičenie; hracie 
lopty; cvičebné lopty; činky; siete (športové potreby); 
rakety (športové náradie); disky (športové náradie); 
posilňovacie hrazdy do dverí; švihadlá; popruhy na 
jogu; hracie rukavice; chrániče tela používané pri 
športe; hry.
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; obchodné 
sprostredkovateľské služby v oblasti vzdelávania, 
zábavy, telesnej výchovy, kurzov telesného cvičenia, 
poradenstva v oblasti zdravej výživy, zdravotného 
poradenstva; online poskytovanie obchodného 
priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov 
a služieb; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti online poskytovania obchodného priestoru 
pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; 
reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej 
sieti; administratívna správa členských programov; 
organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; 
zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo 
reklamné účely; maloobchodné a veľkoobchodné 
služby s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, 
s odevmi na šport, so športovou obuvou, s pokrývkami 
hlavy na šport, s telocvičnými a športovými 

potrebami, so strojmi na telesné cvičenia, 
s posilňovacími strojmi, s gymnastickými zariadeniami, 
s gymnastickými predmetmi, so športovými 
predmetmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby 
s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, 
s odevmi na šport, so športovou obuvou, 
s pokrývkami hlavy na šport, s telocvičnými 
a športovými potrebami, so strojmi na telesné 
cvičenia, s posilňovacími strojmi, s gymnastickými 
zariadeniami, s gymnastickými predmetmi, so 
športovými predmetmi prostredníctvom internetu.
38 - Zvukové, video a multimediálne 
vysielanie prostredníctvom internetu a iných 
komunikačných sietí; bezdrôtové vysielanie; 
kontinuálny prenos dát (streaming); prenos 
zvukového, vizuálneho a audiovizuálneho materiálu 
prostredníctvom globálnej počítačovej siete; prenos 
digitálnych súborov; prenos videonahrávok na 
objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov); 
videokonferenčné služby; poskytovanie priestoru 
na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu 
a prenájom prístupového času do databáz; 
poradenské a konzultačné služby v oblasti zvukového, 
video a multimediálneho vysielania prostredníctvom 
internetu a iných komunikačných sietí, prenosu 
zvukového, vizuálneho a audiovizuálneho materiálu 
prostredníctvom globálnej počítačovej siete, prenosu 
videonahrávok na objednávku, videokonferenčných 
služieb, poskytovania priestoru na diskusiu na 
internete, poskytovania prístupu a prenájmu 
prístupového času do databáz.
41 - Vzdelávanie v oblasti telesnej výchovy; telesná 
výchova; kurzy telesného cvičenia; poradenské 
a konzultačné služby v oblasti telesnej výchovy 
a kurzov telesného cvičenia; organizovanie športových 
podujatí; praktický výcvik (ukážky); organizovanie 
a vedenie tvorivých dielní (výučba); školenia 
v oblasti telesnej výchovy; organizovanie a vedenie 
vzdelávacích fór s osobnou účasťou; fitnes kluby 
(zdravotné a kondičné cvičenia); služby osobných 
trénerov (fitnes cvičenia); posudzovanie fyzickej 
zdatnosti na tréningové účely; online poskytovanie 
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videozáznamov (bez možnosti kopírovania) v oblasti 
telesnej výchovy; online poskytovanie elektronických 
publikácií v oblasti telesnej výchovy (bez možnosti 
kopírovania); online vydávanie elektronických kníh 
a časopisov v oblasti telesnej výchovy; vydávanie 
textov v oblasti telesnej výchovy (okrem reklamných).
44 - Poradenstvo v oblasti zdravej výživy; zdravotné 
poradenstvo.

(580) 4.4.2022

 

(210) 3011-2021
(511) 16, 29, 30, 31, 32, 35 NCL (11)
(511) 16 - Baliaci papier; plastové bublinové fólie (na 

balenie); časopisy (periodiká); netextilné etikety; 
grafické vzory (tlačoviny); kalendáre; kartón, lepenka; 
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo 
papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický 
tovar); obaly (papiernický tovar); papiernický tovar; 
tlačené publikácie; plagáty; prospekty; pútače 
z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, 
kartónu alebo lepenky; tlačené reklamné materiály; 
baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká 
a tašky na balenie; katalógy.
29 - Vývary (bujóny); držky; klobásy, salámy, párky; 
mäso; konzervované mäso; mäsové výťažky; polievky; 
prípravky na výrobu polievok; zeleninové šťavy na 
prípravu jedál; šunka; údeniny; zeleninové šaláty; 
vajcia; potravinárska želatína; nakladaná zelenina; 
nakladané uhorky; jablkový kompót; ovocné pyré; 
zeleninové pyré; konzervovaná zelenina; konzervy so 
zeleninou; konzervované ovocie; konzervy s ovocím; 
spracované arašidy; bravčová masť; džemy; ovocná 
dreň; konzervovaný hrach; zemiakové hranolčeky; 
krokety; kyslá kapusta; sušené hrozienka; hydina 
(mäso); potravinárske oleje a tuky; mlieko; mliečne 
výrobky; kondenzované sladené mlieko; jogurt; 
smotana (mliečne výrobky); syry; maslo; tukové 
nátierky na chlieb; konzervy s rybami; kyslá kapusta; 
zemiakové lupienky; margarín; marmelády; maslo; 
mlieko; mliečne výrobky; tofu; mrazené ovocie; 
mrazená zelenina; pečeňové paštéty; ryby (neživé); 
rybie plátky (filé); konzervy s rybami; sardinky (neživé); 
sardely (neživé); paradajkový pretlak; lúpané semená; 
kompóty.
30 - Hotová káva a kávové nápoje; kávové 
náhradky; káva; kávové zmesi; kávové príchute; 
instantná káva; čokoládové nápoje; cukor; cukrovinky; 
jemné pečivo (cukrovinky); kakaové nápoje; kávové 
nápoje; keksy; plnené koláče; ľad (prírodný alebo 
umelý); med; mliečne čokoládové nápoje; mliečne 
kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; príchute do 
nápojov okrem éterických olejov; pudingy; sendviče; 
škorica (korenina); sladidlá (prírodné); stužovače 
šľahačky; sušienky; sucháre; biskvity; vanilín (vanilková 
náhradka); zákusky, koláče; žemle (sladké); cukríky; 
pastilky (cukríky); bonbóny; fondán (cukrovinky); 
ovocné želé (cukrovinky); mätové cukríky; cestá na 
koláče; müsli; sladké drievko (cukrovinky); zmrzliny; 
žuvačky; pekárske droždie; prášok do pečiva; droždie 
do cesta; chlieb; nekysnutý chlieb; pečivo (rožky); 
čaj; sladké a slané žemle; slané pečivo (krekery); 

lístkové cesto; obilninové vločky; kukuričné vločky; 
makaróny; obilninové chuťovky; ryža; marináda 
(chuťové prísady); korenie; koreniny; kuchynská soľ; 
majonézy; horčica; kečup; sójová omáčka; paradajková 
omáčka; ocot; zeleninové omáčky (chuťové prísady); 
konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady).
31 - Citrusové ovocie; škrupinové ovocie; ovos; 
čerstvé egreše; čerstvá cvikla; čerstvé šampiňóny; 
čerstvé gaštany; čerstvé citróny; kokosové orechy; 
čerstvé uhorky; čerstvá zelenina; čerstvá tekvica; 
čerstvá fazuľa; živé kvety; čerstvé ovocie; borievky 
(plody); zrno (obilie); čerstvé záhradné bylinky; čerstvý 
hlávkový šalát; čerstvá šošovica; kukurica; čerstvé 
lieskové oriešky; čerstvá cibuľa; pomaranče; sušené 
rastliny na dekoráciu; čerstvý pór; čerstvý hrach; 
čerstvé zemiaky; čerstvé hrozno; rebarbora; čerstvé 
hľuzovky; mandle (ovocie); čerstvé arašidy; čerstvý 
špenát; čerstvé artičoky; čerstvý cesnak.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky 
z ovocia; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; 
sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu limonád; 
stolové vody; vody (nápoje); ovocné džúsy; pivo; 
pivové koktaily.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi 
uvedenými v triedach, 29, 30, 31, 32 tohto zoznamu; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; predvádzanie (služby modeliek) na 
reklamné účely a podporu predaja; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); spracovanie textov; vydávanie 
náborových textov; obchodný alebo podnikateľský 
prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri 
riadení podnikov; prenájom predajných automatov; 
predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovanie 
reštauračných a kaviarenských služieb; obchodné 
sprostredkovanie hotelierskych služieb.

(580) 8.4.2022

 

(210) 13-2022
(511) 5, 35 NCL (11)
(511) 5 - Vitamínové prípravky; výživové doplnky; enzýmové 

výživové doplnky; dezinfekčné prípravky; balzamy 
na lekárske použitie; dezinfekčné prípravky na 
hygienické použitie; potravinové alebo krmivové 
prípravky so stopovými prvkami; minerálne výživové 
doplnky; farmaceutické prípravky; enzymatické 
prípravky na lekárske použitie; enzymatické prípravky 
na zverolekárske použitie; farmaceutické prípravky 
proti lupinám; liečivé cukríky; soli na lekárske 
použitie; chemické prípravky na farmaceutické 
použitie; chemické prípravky na lekárske použitie; 
chemické prípravky na zverolekárske použitie; kôry 
na farmaceutické použitie; liečivé čaje; masti na 
farmaceutické použitie; masti na lekárske použitie; 
masti na slnečné popáleniny; diétne potraviny na 
lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; 
diétne látky na lekárske použitie; liečivé prípravky 
na čistenie zubov; liečivé zubné pasty; medicinálne 
prípravky na podporu rastu vlasov; prípravky do kúpeľa 
na lekárske použitie; liečivé kúpeľové soli; pastilky 
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na farmaceutické použitie; prípravky proti poteniu; 
prípravky na ošetrenie popálenín.
35 - Veľkoobchodné služby s farmaceutickými, 
zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so 
zdravotníckymi potrebami; maloobchodné služby 
s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými 
prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; 
odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; 
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských 
informácií; administratívne spracovanie obchodných 
objednávok; reklamné agentúry; odborné 
posudky efektívnosti podnikov; prieskum trhu; 
prieskum verejnej mienky; obchodný alebo 
podnikateľský prieskum; vyhľadávanie informácií 
v počítačových súboroch (pre tretie osoby); reklama; 
personálne poradenstvo; obchodný manažment pre 
poskytovateľov služieb na voľnej nohe; organizovanie 
obchodných alebo reklamných výstav; rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, 
tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; 
aktualizovanie reklamných materiálov; fakturácie; 
grafická úprava tlačovín na reklamné účely; 
marketing; nábor zamestnancov; zbieranie údajov 
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov 
v počítačových databázach; organizovanie veľtrhov; 
podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie 
tovaru; obchodné informácie a rady spotrebiteľom 
pri výbere tovarov a služieb; prenájom reklamných 
plôch; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie 

vzoriek tovarov; odborné obchodné riadenie 
umeleckých činností; zásobovacie služby pre tretie 
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); 
obchodné sprostredkovateľské služby.

(580) 12.4.2022

 

(210) 181-2022
(511) 30, 40 NCL (11)
(511) 30 - Cestoviny; mandľové cesto; cukrovinky 

na zdobenie vianočných stromčekov; aromatické 
prípravky do potravín; nekysnutý chlieb; sucháre; 
sušienky, keksy; sušienky; oblátky; sladké žemle; 
zákusky, koláče; prípravky z obilnín; chuťové prísady; 
kukuričné vločky; kukuričné pukance; palacinky; 
perníky, medovníky; keksy; prášok do pečiva; cestá 
na koláče; kvások; droždie; mandľové pusinky (jemné 
pečivo); chlieb; rezance; plnené koláče; sendviče; 
pastilky (cukrovinky); jemné pečivárske výrobky; 
pečivo (rožky); pizza; ravioly; špagety; torty; pečivo 
s mäsovou náplňou; paštéty zapekané v ceste; ovsené 
potraviny; slané pečivo (krekery); kukuričné placky 
(tortilly); strúhanka; quiches (slaný koláč); obilninové 
chuťovky; cereálne tyčinky s vysokým obsahom 
proteínov; cereálne tyčinky; cestá na jedlá; cestá na 
zákusky; knedle; krutóny.
40 - Pečenie chleba na objednávku.

(580) 6.4.2022

 



ČASŤ

ÚRADNÉ OZNAMY
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 OZNAM 
 

 

 Úrad priemyselného vlastníctva SR si dovoľuje informovať o zmene v úprave vestníka, ktorá súvisí s jeho generovaním v novom  

informačnom systéme. 
 

 Harmonogram vydávania vestníka na rok 2022 sa nemení. 
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